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لجأؤلبى
يينالمحردما

ئزإدؤك

مض

ثالماقبلآلعحضارقلمنتبمشاألشأتمأروممتتإألنرنعاإ
اخمهننبآالفثيالى

ااتارصحرفةالىطماخانبإتبهفتأعليما3التيبناثوت

لمهقزانتهراضعلاندهررتماافبااةءأياانقفابمدو115ازلط

مميرالمصءقدماءصهاصإتلزبه

ينلأصت3درءنذقىدإلةءاأل010كرتكنيمالمصءلمصاختا
ااحط

اخقرشواآلاةءاجاتعاحهاوماقدتااارلمآاجمأوثةوهوااأل

آصكهارناباألتدموبعيهاايسلىماواثافى
ااا6ضآكغارةتاطاتئضآفيمنهاأاخاحصرقتاألواز

م01011

فنئثغيمنجبقدالطاحاابىةاجدتاقرشامنعاجهااواةاطاهممبانلآل

إتجةالاألسباعيقةأزماتشذاواللدةكاآلالمحتاموتاجثثاضصبواإبناا

ءاثعيمياعاتاغهعدداخااياكاااسصافىملوهااستقطاالجياله

االلى9

اصاةاصهيهنية

منخاتارت
اندبمةااالنار



الجيةوقائحبمظيتإاثحهمصبمض3تتدوفىايقحيىأأخهمعلىملىله

علىإفالضسبناالملواوتمسءوأسماصياتالعريبةوأدعيتمةالحآسصحوة

ومااأعااكلكأاركالواباانجهماهعلىتالحقامذهافتراههالنهاإإفاالمنكءكأآلأز
اتااءااألتالث10011ااءاااةأاطظ011

اتمصسىرفىسرارثءحهـابحه ى

ادىيخ1بافاممأيختالمصءقدماخبهماحمعالمصمدإينثاتآ4ماكب13

ايفتقركرةويماسلاركزااآلاضاليناصلانةأتجىصقعلاليلاشدصاةا
اتازجالثاألاألدأزدتيمإااا0خةىمماشخمااالءأإتؤاالثبراتإت

يركأاأليخسااألجحىتآلاأرذددتإها

جمآاإلخواءرإاخبهصمشسفيابتءالناسالتكأاإبىات3تاقدهاوتميرو
لمطااإيخىااتحهاد4أبأثذالهثث5آلفاتكلالهاالءورا

بةبيم01أتءبهةءابااادابهآلثغالماألضةتجمآلءةتاإلخآلااإ

ثرةجمهاتإثلمخإثاقثراءشااإلتبهاااتأليخاضاااف
إاذالثفةاااةأبألىءةأةإثاايرالمآلزااتذأة

3خاب

رماليما

اتفبماأكءةاألدصا5ءكاازخةكأصماذلكدا بكصاص

ثهإدافيخاسبطافثداإكاصيقيةاإلضقداالفةصةحريم1خما
مث362سنةالى

011محاألمنةاايخإلإاتنحاتداباالعمذاطتمةأنحاأتلهيةفوثاا
01علىخوتمدالمةواألايالددلىاألارصبااسحفظبخاولغف

انتراافأهنماألخرىزااثهاولأإئااالخاااآلإتابلااجغءجا
جصثافاتاالأتاألأيضاثذثيثكتبممحروكلملهحضنةبه

المإلكوقسممينادبالمالثبدأذلثعلىوعذعيمامهمحةأثبتمتديثةاط
ةت0303مدةعتأسرة13الىدهبهمنالذين

ثهإضتزابزثروكضزذيودلمالمحيةالىظلءأوافىمعرتارخفىنمكتب



برهانالىمحتاجءجاأيصاهماكنكألإلغريقيان
أذلقيتاالئارتلثعلىالتىوالىسومالنقرشةقرابحذالناسيعرفور

غيماليراا5تجابةفتدكانتتيقةاطالىالمؤرخينإرضادفىئخذؤىقليلةالدهر
وحلصاطكفذيستماخةنأأادافىيمنونانأيمانسيتقد

جمررشيد

فالأمبة

وفطرا

بةوغلضلبرا



جررشبد

بختلرماخمى
الفدبمممر

حذيراتالممثهورةغارتهفىممرالىبؤنابزتنائفئونءجاأنالىموزهاس

رشيدبحجرالمسمىالمثحهوراطجرعلىم9971سنةضباطه

يحتوىوتنذقبمدينةوالحادياتالتفاردنفاثىينباآلنالحجرهذاويرجد

بالديكرتيقبةجمخهاوتحتهماشوغليفيةباطيرأوالهالفاتبثالثبةيهؤعباشةعلى

فتمكناالغريقيةالغةباجخهانهاشالدارجةالقديمةالممريةاالتوى

والديموتيقيةغليفيةالهيرامبارتينافىارافمهاألعالمءأصمامقارنةنالباخون

فىيونواألساتالمؤرخبابتدأبناطإثذواإلغريقبةالترجمةفىهابنظاش

باآلثلىذعلىواستماقاالقديمةالممريةضابةارموزبئيشتغلوناوزبا

االنجبزىكهتننيتزشثرهرذيثفىاألولىالخطئخطامنوأيلاألخرى
هربةالصرهذهعلىالنهاقغلباالبهطسبمالذىانجنألم3771928

الىالوفتذوم9792381الفرنىكهشبنهيونثئؤافزء
األخيرةسنةينالحشرساطالسماالقديممحربتاريخأالحاممرفةادتازداآلن

ألتمهيد

مملكتانبحذمهابمؤنتصنرةممايثعدةنثملعهدهالأفىرمكانت

هارمنرناثمإحرىاارجهفىإنيةاوافىالفهارفىاألودعظبستان

مملكةوجغلهمابمفرالىبمفتهماالقطرينضئمىميادثثرجللىالف
لمحراضاريئاثرالهءاتجداهوومزاأث0043سنةسلطانهنحتواحدة

نالؤرضاايقذربايقينأمبروفةلبتبماتهـامربختلىمناالولالررنراريغ
اآلخررعاتبخنلفضآلنمربخأيخاهلىفىلنةشهمكلرتوتلهمفروضبمفننى
وناربخالقبمالمصرىيماتلىسلمصتدبر5االصتاذرأىمرالكنابنااتبندقوالنى
ينانرلىصنةعناالخرينالزرخبنماهيربعقءآراهاكضبهوبباتابرق

مق0033ئنارمق5يركىمق0045ممزتمق0055ىبش
ىالىالولةشنفمئالقالعوررابخفيملىنغفونكادونالمؤرخبنأدلى



عليهاتكمالتىالحصوروافئتاحصغنةسروفةتكونأخبارهكثزدنلذى
تاريخهفىكهمانينون

أوالميناكالمعريينالملىكافقسص3مانيتونمنهجنالمزرنهجوقد
القديمةلةبالدئغرفطبقاتئالثالىتاألهـوتلكأسة03الىمبناال

الحديثةولةوالدارسططوالديلة

عليهمدخاياحقفجهاولثوامحرافرشااغالحدثةلةاراضمحاللوبحد

اقتملماممهوارثلهإايمنالذىاصعابماالفاغذلكوفاةوبحدالمقدوفىاالصمكندر
وهوكاألولموصىتطاتالمدقيأحدمنصيبمحرذكانتأمألكهتؤاذة
مكقصنةعلهاالىومانءباستيالالهتمدةعمحرالتىاسسةالبطادولةمزسس

لمنتماااضنز
الملكيشااللمرأتمصرقجلى

حضارةوبودقطناإلنسافىالجنىأتعلىحدياكأكحثفتاشماوالالمحريةاآلثارتدل
الميالةدمتحوفبلييقةدةهطزانامنآالتكننءالباثحروقدالقذمئمؤإةأزماتنذعرء

سنةجدآالقديمةاآلثنذالثعروعلىزخرفةوعرمزخرفةيةلخارآنبةعلىمالص

وأرجحصنة0008أو0007بنحرالميالدقبلبمحرحضارةوجودعاىيدلمما

حضارشهمأتغيراألعارليزقوماطضارةتلكىؤسأناطديثةاهإاال

سنتمالتىالختلفةاألسراتمنهمتصالذبنيينالمصرمدنيةأساسىليصت
قديمةحضارةالمبلكانتالىقىدرجاتأعظمالىبمصروملواوالذيئعليها

بذاتهامشقلة

وفدالكبنكدحهانىاونبقالعلباطجروهووخمررظرجمعظرادوطراد
القناالفعبهااالنساناسنصله



القرمالىاأصارىفةالملاألسراتءباةداهاوشفاابتدأائاخارةاطأماعرةأن
كنكلالةهرسلأصأتثألتسديرحهـاكاالثاثذإهمناالادأجمفااتحيناالماكبةاالسرات

اآاصصلا

دخلواأينمناليقينعالتمبمذاإئوالآعيامنمصرالىقدمماساميؤالجنىم
اخهمتائلنواألرجوهرالسويرءزشمنواءجماملفىانيرا

يقيتالعلمعالوعلىصإآلابالدجهةمنموعلىاةاألحمرابحراواعه
منةابخوالجهةيقطونرهظقبلكانراكميناالبيهيانثةالذينالقرمأن

أقدمأنإصمابةااألجناسثءيناثآجدادكينالفاأنعلمايدلوكامعحر
غالباألخيروأنواالىاإلفريقالمنعحرفييمائاغدلغتهممنالياوصلما
األولعد

قتاذلثحرثنتاكأسنأرقعنارةوخبمالفاتحوتءالءكلادمرذاطنعرة واالصراتفبل
درجتدخرطمومغذاليزغايخيةابابمخابةوالتحيطبفنواجمافياكمالمدكبة

األمابينتالفىتأثإلسلحضارحهماذكانفثداشداقىاإقطرمصرث
لمحضارةاألسراتزفيالذىأىمحراذالثثتنصراااتحادمنوثأت

األصجارمنصنرهاثمصخاشةامنياةآيةعايصنحبنرافبهابأسال
احهبيبماذلاللفناتجدأالحمرذلكوثاةايالجمافحهأكلافأجماده

ثاءرانإظاءاواصنهذصمنكلاشالئمةجراطامااجواالحثصتحلىتمااممحهؤ روثاص

نالجلةوفىسا11نإطاأفصنراوانقدثماآلالتتوغيرهاحرائا
بهاشخلواماأأماالمادتعوااجرقاطعرااثءاانتقاردالحمرمذا

لألدباتوافيلادىئبخيالبهاافخمكأااعةالزتنحالوقتذلكفى
منتومخيرماالماوأفراسرافةاشالةافياإحاىتأاالباتمنرذاكصاذ

بأسثامهاأشدالتىءالصحراسباعصيدبصيدهايثتغلافرعددالمصريين

الماوأفراسحالأماوافمثتاببالسهامعهاسءساكراوالؤرألسد
منيذالسباعهذهصيدنووالخطافاترابباطاقواربمنىهـنتف

عررالعلىاضقثىبايخقدونهاالتىظيةالهاتمآش



ممرقمانقطشراعيةصفئاالمواتخذوااقجارةمنبقايلالحمرأيضاذالثفىنلثخانرا

لدةالناااقلىتحتىنتالتىالصغيرةللمالكانهاشموستالمؤرضيقهلنحتلفةأعالمعلها
ممملكتينويمويئبحضالىأبحضهابانفماأمرهاانتصولتىذامصراذعليها

لىابخوبفىواألخرىالفلىمصرسالشطافىاحدامامهاعطتبن

والةمق004سنةقبلأىبيدعحراالتحادفذالثوتمالحابامصر
بلأجلهمننثبتالتىاطروبأويخيمااالذينارجمالعنآشبمانمرف

حمدمالبمداالتحادعذامننثأتااللتينالمملكتينعنشيئاكثيرانعرفال

النطلىمملكآؤناألخرىعنيمزهاوشاراتصفاتطاتأنكتيهمانهمانحرتومما

نهامزانماتبمفرةاالبزدىاتمنةضزالمؤزانيتخذكانوالالأهلانذلك
شكلذاأحمرتاجاويلبىرمزآلهالنحلةيتخذيمهمكانالبحرىاوجهناغق

الجنوبباتمننجات3زملدزةضاالرجزمؤكاطابخوبأهلأماضاص
إضىطويلتاجوشارته

ددالهعلهادتغريتافىقاطنينابينللىعرضةالسفلىممركاتولما

فييماظاهرةبقيتيةرعبغةمهاالربالجزأخذحتىبهايونفيةمخهمظماله
بحتةاالمحريةبالصبغةمصطبغةنتالعليامحرانحينعلىاطويألزم

الدمررزعلىالميهرربفيضانهانيلكرهاطالماالفلىمصأنلهيؤصفومما

منةغاصاطفىأقدمأخهااظاهراأنخليةامثاالمحلكةتالثآثارتةاندفى
آلالجوبخأ

مدينةيقالجهاابوشالمدينةنتيمةالماليةالمملكةهذهعاكةأما

يةالجنوبالمملكةةعا3ثأتحبال

بلقبورمعلىبذنمثروأالحصرذلكملوكاخبارمنيدبهرشىيصلناو

ادلتاشلدقا

وادفواصنايىت11اطابةاصبهنرمفرما2



لىالنحاد

لجنوباو

1كهآزمالربحروفالمهراعلىمنقوشةمنهمنفرءأحماعلىاألنقفلم
فيماعنهمقيلثمآالةنجصفيلقبونهمالملوكهؤالهخلفعاالذينكان

اإلنسانبحكهاأنقبلمعرحكواآلهةإنهمبحد

ترإثمالى
الملكيشاالسرأتتأسيصم

والجنوبافحمالواتحاد

الىبذاتهمستقألوالحليافلىامصروالجوباشماااقليىمنكلبفئ

والمقدرةربيةاطالمهارةبينجمحكمامينايدىعظمرجلالحلبامصرحمترلىأن
الفلىمحرغزمنبذالتمكنثمبىالجوماالقلقةأرحمعلىفقبضالمجاشة
الفراعنةلأهونعظيمةمحريةمملكةاإلدنتينثءمجؤنمفكهالىضمها

موقحهاأنبزلم3كهطينةدينةفىمنثؤهتولماعرثحاعلىجلسواالذين
سافيلمجرىلحؤلالجديدةاراسةثلكتهإلدارةءكراجعايانحلبحيث

ءالفضافى4منفيىكفعاحمتهوبنى3الحالىمجراهالىرلىالةالجبل

أهلردأنةأيفئااله7اودالبانظمالقوانينسنئمذلثمننخافافى

ادفوعلةمقاالىواطةليةالظبالدمكاتأتبمدالجنوبالىبةالنو

وعنوبمسةاطاالسرةأبمقففىالممريةاالنارضنوجدبلزمحجر1
الىاالولىة7ءاالعهدمنممرحكمواطكا31ماأبهاالوانلسرملركاأعب

اطجرمشامهاضةذصابلارتنلانيأنجاوبهنهمصسةيانخاطامةع
مبلىينةاالدب

جرجامنلتربنةالدفواالرابةاالنوقها3

وايةاهنهيبهرالمؤرخبحنى

رهبنةنبةوابموضبنااالنمونها8



رأصهسقططينةمناقربباوذفنطويألحمأنبدمات
أوصافعدةبهالفىفألفكتابابالملوممولغاكانكتيتىداشهلخلفه

ذلكويخرالفلكقالبهتابانالبرصءداخصوصالمرشمنشتىأنيللحالج

العلرممن

لفورموزهشاراشالمكطنتوواحدطكمجهمابحدهمناإلفلماتوبق

النحلةبمورةالىحميةاكاباتجمغفىاحمهيسبقفينالمضصاتمأنةعلى
األسضىقبلىاارجهتاجيلبىنارةكاقالجنوببنباتشفوعةالثيلرمز

هكداالشكينبينجمعتاخايلبىوطررآاألحمرالبحرىارجهتاجيلبىوأخرى

أل4
جهبناتجاالحرالبحرىارجهفحاالينىالنلىالرجهناج

الاشوالنمرومهثبالنرعكفتحينةاكأيامفىالئةابهزهرهظنف

آاخبةاياالافإلوالقبلىالجرىينارجلكانهعلى1عنواالىحميةالحفلألتمنذالثشاص
شاعراألقليمينامنكاالأانعلىدليآلالحقيقةفىكاتالىحميةزالىهذهأنغر

منفعطألاالقلمانكانالحقيقةوفىاآلخرفىويتالشيندمجاأنهابذانهبرجوده
الداخليةاإلدارةفاالخرعنأحدها

لىالثاقليمءارضاصوافانيةولىاةايناألشملوكأمامعلأصبنح
فنشبتالطاعةعصاالثالأهلشقماكثيراالجوباقلبمأقتمايندمججملهش

علهماالفتصاراتتذكارىزلناشوالدمافجهاأريقتحروبذللثبسابب
ؤليسهيراثبجهة3هوروسىمعبدجدرانعلىامنقوش

الكبنلجللرب



جموعخأوكخهااسنلىحرحانفىتأشروباطمزهأنشكال
آخذاكاناامةالهاغاكمنهشاوماكرعاحفرانبدللاقمدممنملكة11
ظاممارتقىالندسةافففىرتالبوعطوا4أخذتكذلكاالزديادفى

التجارةأيضاوابتدأتوالنواوبىالمقابرتيبدغالقصوربناكر4الحكؤ
أنالظنعلىويغلبالعرببالدجزيرةتجهمثلالإلدمنجمايرهاومامصرجمن

إيصكردجزاشدنسحيتجرونالبحيدالعهدذلكمنذاتدطراالممرير

نسبأوافىجدآالقخارشبهةنأوابكهمءقورفىؤجدتقدأنهبدليل
الجزاشتالث

لرأفيئرا

ىاالهمابناآلعصر

م9825742

ألة

05725262آلالخاساألسرة08920093ةاكاالاألصة

52625742داساا00920572بعةاا

أسرةالشتىالىاصالةاسرةامأنتأنالمتدإححراعلىحماالهذايطاق
نجاةربحتثعيبهالىأدىالتهـثارابهرافيهاألهرامبناالنتثاروذلثسةالساد

ارسلىرلةاأيامأواخرفىإألبتةيبطلاأاألهراتثميبدكانوإتكأاألمرام
وصفهيلخصومحريخاتقلبتالتىاألعلوارمنهاماطررآلالممروهذا
يأفىفما

البأسوشدةالقؤةمنعظيمصانبعلىوالثانيةاألولىاألستينملوككان
جمابأبهيرايهبوقدمناخفيهاالينازعهالمحكقبضةقالسلطةجميعتفكل
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اذاممناعبهمتءفيزلميااابالسيطرةبشأشوممنهنخارآإيماألقاوركاممها
األسةأيامقالةاطهذهاشمرتلسلطانهاطضرعتءحادواأواالاستماأسامرا

ذلمثعلىيدلامثلاالأيشقمالزلةالىفهاالمالثقوةوصلتتىااللثة

حثيبدهايتسنىيمنأاذبمدهاومارةاألهذهأيامفاأقينالتىاالئمةااآلثار
إنفاقمنيمنحتىالبالدءأنحافىالسلطةعلىصقبضىكلمالثعهداالق

رغبحهسوىإلقامتهداىالهائلهرمءبناقالكضةمنالمقنطرةالقناطيرتالث

ئأىالىابحةاألسةأيامأوائلفىأقصاهابلتالملكقؤةأنطروالخاصة
راألكالجيزةهرمكنرضفييماثتئدالذىارقت

ربنأالىذلكجكلالمكيدمنتنسربالسلطةأخذت5عهدبدومن

عرضأنبهسةائافىواقرةامننبكبيراستبتزاباألقالممحأناألول

نفوذفهاالمصارحثىالسياسيةاألمورفىدخلوناثأخذكاقتثعادةمقر
جهةمنإيماألقامح3ثفىاوشجهةمنالمالثتزةذفأضمفكبير
الىابحةاألسةعلىقضحتىافثيشيئمايزدادةاكنفوذزالؤاىأخر

وراثيةمناصبههمنجملواالفرصةهذهاألقاليممحوانهزالخاسةاألمرةوأسسوا

فزادالفدمأعبابفىآخذةدالباتواشصلمليكمءارالعنابجدأوان
كهتبئدباالىيةالتجاشالعصاتوأرسلبةالنوباإلدفىمصرنفوذمنفرعرن

األمرامزاحمةأفضتذاءصومعإيجالبحرفينيميماوسياو

وفاةوعندفبهاافوضىواتلشارالبالدسياسةئعطمارتباكالىاإللمثوارالة
قبلمينامنهاأنتذهاالتىافوضىاتالثامصررجمتالساثسةاألسرةملىكآخر

سنة0001بنحوذلك

أنعلينايجبالمصريينءقدماعندوالمقابراألهرامءبنامنالفرضقهمولكل
يمتقدونالمحريوننبمالمهتبمدباطياةضصفماممتقداتهممنشيئمانرف

عدنخلبجوصواطىومالالىبالداالنموفصما

القوربنا

امالهراو
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أرضرغدآفعيشدالموتبحديحيشالدنباياةاطهذهفىطاهرةعيثةعاشمنأن

اإلنسانأنأيضيحتقدونكاؤابيةالرالجهةفىباإلجمالموقمايخيلونأخرى

تتحتعالىوحيبقولكاثعندمممالىوايوحالجمجزأفيمنيهؤن
تخطعلىلواولذالثصورتهعلىباقئاالموتبحدالجميمونأنيجببالحياة

وكانواصوصواللالحاثينيدمنبهاالجسلمجفظصدصاطالمقابرءوناالموقى
كانواماكيرابهينتمشمامنهماالىوحلبتاولوالثرابالطعامورالفقيضحرن

كانالتىاطيراتالميتبينهابميشالتىكانالمناظرالمقبرةجدرانعلىونينقث

صأزاعماختالفعلىوختصيمارارعهووحدانقهمرلهصررةثلجهاجمغ
زكامنهماذالصماوغيرجهانفسهوضالتىكانياضةالىلأشصلوبمما4يشتغل

ارحثةعنةفتذهبالصوربهذهيستأنىالىوحأن
التأقوقلةالغفماضةالىئقربواكانيةاألولىاألسرشفىالقبررعالةوكانث

نتوحمنحدرةزألقةإجهاإنرصلاألرضتجمرةثترخمعنتالخةفان
للىوحالمقدمةالمطايافهاتوضعإحداهااألرفىفوقأخريانجمرتانبالمقبرة

وكانسردابااآلثارءعالعنداآلتصمىالميتتماثيلفيهاترفعواألخرى
الىوحتردالبابتحاصئعااطفىغازةنجوةةقبصمنالغربىالجدارئصرئ

منئبنىراألأولفىالقبررنتبمعالياالهمنتريدمالتتناولزعهمعلىمفا

يلوجودالميلقيلةأضالعهناقصهرأشكلعلىوتثتدالشمىفىالمجففتاال

اوتفىالقرىمنازلبمداخلاالمصاطبوبينالثكلهذابينالثبهمنءش

المقابرارئقتثمكطبةتسىالنوهذامنمقبرةكلأصبحتاطاضر

أخرىهذهفوقيبنىوقدهاأصرطبةايصطهفرثفصاريبنىفثيئاشيئ

هرمشيدمنلوأكالمدزجباطرميسحىماذلكمنفينشأوهكذامنهاأعنر

المدزجسقارةثليرمشدفانهالثالثةاألسرةمزسزوشرعركالصفةبهذه

هرطؤكاناألخرففوثإحداهامصاطبكىمنمق0003سنةحهالى



ا

بناةالعاصةاططةهذهخاوقدالناربخفىغرفالحجرنبهيرءبناأقدتمهذا
وفىمتويةأضنالعهابهجحلىامااهراعهماقزادأنهمغيربلىمناالهرام

كانوبذلكأوتخهالمرمداخخيةرةحجفىالخةزضعكاتتالزبةاالمقابر

أمااألولىالعصررفىالجثةيخهاتوضعالتىكانتالحجرةبمثابةبهالتىجرةواطالرما
كنهيالرقيةآلالجمنللهرممالعقثبداالببقنفروحتقدمالتىالمطايا
وبرصيربالجيزةظاهرةابدالمهذهآثاصلااوالشالمطاياهذهبثزونقؤمةكهنة

الىقىمندرجةالىالئانيةاألسرةأيامأياخرفىمنفيىدأمنفوصلت

والثانيةاألولىاألسرنينملوكالهاينسبالتىطينةألةعظعلىثخنيكادت
قىاطفالمبدأأيامةنتفاصةاثاااألسرةدأألزوسرأسىالثانبةاألسةانىولما

ءسيناجزيرةشبهمفالنحاسمعدناستخراجاسترعهدهوفىففاعظمة

رولمرصاعدوقداالولىلمجناثلرةالمجاالثيليةبةافودباقاثلخضتي

الحكةمنفيجمانبعلىالذىكانخيحثالمدعروزيرهإمظيمانجاحهعلى

دهالمدزجسقارةهرم

أعللثةااالسرة

زوص



ءالبناوفئوالطبواألمثالوالسحرواطيهمالدينللسفةفىالباعطرل
منوأولددالهبرةعظيةكالحجرمبافىمنشيدمقأولكأصزوشالو

صطبةكاسأبيدلمنبالقربأخالفبنىثبجهةفبنىقبوواضناعةخسن

منأعظمالحجرمنبةترمنفمناغربباالصحرافىضيدثمطربانعظيمة

المعروفالمذكورآنقاالمدزجالرماوىقبلهابخيتبةشأىمنأعظمبلأهنه

المدربخسقارةبهرم

إالثاترلىأنالىالئقدمأسبابفىآخذةالالدبقيتكهرنزالترفىأنبمدو

إبالدهالصاعفييماماعلىصاهرابصيراكانإثاالثةااألصةملراثآخركأاسئنمزدوضاسن

اتماجردخبابتحأنةأعالهنوالعظيمةتالسةبنىاكجاريةاالطرثيخد
إلحضارالفيبقىاالصاثالىسينةخيزأرمنناأليمأصعاوأرسلاجةالثالممالك

بحارالداارسلتلةبحرمةأولذلئالتىبناتاجالمناألززخثب

لمردءالةطاداةفاكطالخدونحآأألأضألاأتالهأو احرسهوحصهـرس3

والماشيةاالسرىمناألرفوثةفماداجةاالبةالؤ

واألخرىمدزخهرأشكلعلىكهتئومولبجهةاحداهابتينضدشدو

والفيوممتبينالرميناعيماكاملهرشعلىذهثهثةبر

رتءفالىمنبهيرةدرجةالىوصلتقدكااسنفرولرامأصرفىج
هابيومااكأابعةاألسرةأيامفهابافكطاتاطاآلاظاتالمثالإصهراطرتطا

مةألنفيبرتوجعلواالمالثةحكوفىالموضافهنافاآلثمئفةطأيابخاتوص

مسلبقبرحولمواضعاويختاروتالمنعرتاطجرتالحطبةالمصاطب

مونةنهدىلذا

خرفوثالمكوترلاخةافااالسرةأيامانخهتلاسنفروثألوفاةوبدمؤصخوفو

ذمبوقدالقديمةالدولةعصورأزىعحرهاهذالتىارافياألسةشسىادابمهةاالص

ءالبنادقةنفاءغرووالباجمهاالمصريةاطضارةعصورأزىآنةالىالمؤرخينبمض



جمىيىصلر

يبابسوحهبئالؤجالع

بههممبزتثالأليال01
بالىنجظاضى6ثمالألص

اجطأل6ط
لخنى

آلبيهمهجمميصظفا ببىألضدكأللححس يئهـيرعشبىبرميب
خحألبنصى

لثنحداهل
بصحج

في
جممايخجا

فنلد

فيى

سلق

لبىصئسبم

الوجملص3ط
لطسصتحي

هبخييب0طهـالي

يدمصا

فلجه

لز

برسبلمالإ

بحت

لسأفكلميدارحثب
هااللناسلج

نصلعفهلنن01لصغ



المجررآ

االكبر

علييماالمصربرنكلنماالثباتمجقاأليامتلكفىوروعتهااقاثيلوجمالوغأمته
لةالدهذهعصرفىالحظيمةاطضارةمن

ىكئناناليميسيهكانخوفوالمكهوارابمةاألسرةومؤسس

الذىاألكبرالجيزةهرمفثيدالتاريخفىاكهيخقدالملكيهفهذاغزفوقد

غيرهأوالهرمذلكفائدةلموضوعالتعرضىيدفىوالمنةأكبرءبناالحاتميهتأ

عواالذينالملوكءأحماناصمكاأظهرفوضث13صارأجلهمنأنةنوبهدوانما
عجائباحدىجحلتةاالئلاالبناههذاضخامةوانهذاوقنناالىالشرقفى

حجر2و000003نحويشملهبناةانوالمهندسونالمؤرخونقزرفقدالديا

اليونافالمؤرخهييودوتدقالوقدونصفطناتفهاجراطوزنمتوسط

أشهرثالثةصغيرمبهمئسثبدل1رجلألفمائةاطرمءبناقيغلنانة

ذلكأنخذثينالهالمؤرخينأعاظمأثبتوقدعائاينعصساستغرقهءبناوان
صناعتهدقةجثمنبلفقطحجمهفىالرماغرابةليستممتدلتقدير

ىاكالمألطرقةرصفباوحسنزواياهاطوضبنخهاوجودةاألحجارنتخاب

الحاضرقتامهندسىآعاضلمشأحممابيها
السنبنقتهبهدمتناقصثممترآ549تثييدهوقتنفالرماارتفاعأما

أضالعهامنضلكلوطرلالشكلفيفرقاعدتةأئامزآ1عاركحقالطهال
يئاتقرفدابم21يبلغومسماحها3مشا2هاآلنيبلغ

المالثتتااجمىفييمايوضعصحصبنكانايجاداالهرام6بنامنالقصدالن

لفيقهاايرجعحبةمةزخفيةأصائافييمالوايالرماشيدواولذلكمماتهبحد
التابرتبيماالخدالذىالىاوعولألحدينسنىالحىلمألسحهاواعقنهاوانخفاض

نحريكهصريمرفالمتحركهانلراطرممدخلسئدأيفئاذلكأجلؤت

األسابفىةئابهممسافاتعلىجارااذهالأوؤضحتوالحرساكهنةاأل

شبمألف3االسرىمنكنيممحظهادني1



ممنظرطاببزعمهر
برتافندىكلر

لميولاابر

لكيان3ار
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ارماتأجياألمنمجهولةاألسرابتاكونافذالمدخللئيقةطراوبهذهالمذكورة

الداخلمنبرايآلكالرمابيان
ؤادومفعاقاواالهرمابفىفرخادمكاأضلىالىزالفةادبالمدخلىأ
ملىمرتفعابرادحساستزالفةسداكأسربتخااالرتحتجرةت
ادموصافقبصسحاللكانحمحعادبههانممرمكهسارالنةبمين

منرةكرفشىااللدضممرارللالمابضرفةاالنةالمحرراطجرة

بشبحصقفهعناصقلالنخفيفاممخدحفوقالناقأمرهـ

فانهاألكبرالخدععداماالصلبالجيرىالحبرتءمثيدالرآاهذاوجمغ

عرضهرصفطؤاراطرمبقاعدةمجيطوكانالجرانيتالمحتبالصخرن

أخرىفوقهاالمحببالصخرمنبطبقةمغطىاطرموكاتاألمتارالثالثةمنيقرب

كانحتىالدقةغايةفىتجااألبينالمالطورضعالمصقرليرىاجراطمن
أنكانبحدالنعالهذابمثفثمواحدةصخرةيظنهكاتاطرمإلىالناظر

الثمافالجانبفىعثراكامنالمدماكعندوهواطرملمدخلساشآ

ذهبوقدبالفبطاألصليةاألربميجهاتمواجهةجهانيأنيخهيالحفومما
الحصرذلكفىفلكيةأميةلذلكأتكانإفبفهم

اتبناثهفواكاهركهومافوألضأخبارمنيهثيرضىاليصلمانناوخ

أيدفىالبالدءرحاالحكومةنظاممقدارندركأنعلينايسهلالحظيماطرم
23نارفي



موارح
سبىت
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ألفمائةاطمامالسهلمنليىأنهإذالرماءبنابهاتمالتىاكيفيةفىبالتأمل

شظمالصحىمنأنهاكازافكزةيفسدونالاأللتعالةصالموايواؤعامل
ءالبافىعطلةعخهاينشأالاألجماربحبثاطممعندإئلةااطكةتاك

قلبآلأصغروهوإقأالزةالجهرمفثيدخففضئوضافهترفىأنوبحد
كانالرمكااطذاكانانههنايجدردبمهومماصناعتهثجودةوأصلخركلهرممن
مرتفعطريقالممبدلذلثيوصلوكاتالرقىلمحانبهمقماممبداألكبرللهرم

غخفتممال
دببربزف3ربداراالنمرالممرية

يدئئالةورظاتجداةعلىدابلمذاولحلرصخرفيمنالمضبىضرعمئ
اتاالصفىبدمنالملوكأسلهنقكثبراالضنقاقمذامثلوبالحظرخكهة
واالدصةوالخمةارابئ
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وفدالطيمالمولأبىبراراآلناهزلناشماالمحببمنبنااألسفلطرتفى
والاأرهاقالبهذاقةبحذعاأنثبتانهمعكهالولاحبدأبىعبيماألأطاق

المراطأبرزمنفىغحلانهاألرجحوانمابحذيفاصانعهئمنمذاتهأبراطولأما
وجهوجههالطيىإصخرانحفرهانلتمثالوهوقباياوقيلالىابعةمرةاأل

وأيحلممترآ64مخروطرلهرا02مخرارتفاعهأسدجمهوجاشان
االنالىصنمهمنالحثتىخرضا

أيامهوفاألصشرالجيزةهرمثتدكمرءلخلفهخفرخالتودتأنوبمد
زادتقليألتضعفابتدأتإكاضوكةأنغيرتهاعظهعلىمصرصافظت

االصيةالساطةمنمحطيةانئاواوكفضعجن1ىأونترةكهنة

اطاتاالصرةابةالىاألصرةأأيالءأوافىباألمربآبدوناذأاونالكهنةأنالحظنا
اسقاطنمكنهمالهةمندرجةالىبمدماوصدواسنة031روقراكذ

هذهتأسيىفىفضلاكاتولماالخامةىجديدةأسرةوتأصيىاألسةتالث

ءسالثإآلقالممحفالؤهمقبقىتأضحفمأبههانسنةااالىآرااألصرة
أتذلكفنبارراثةانماصبنرلىألنفحبمواكتسبواالفرصةمذهمةالح

لكاأوالداكبرالىفندكانأتبعدكهءارزرابهيرالقضاةقاضىالمنصب

وحدث3الشهيرةبطادأسرةسجديدةألسرةخامحاحفاأصبحسئا
سلفهعنهةاتافىدادشكانحامكلفإنأيفئااالقاليمفىذلكلة

يأرايململيكمءاوالعلىذلثمنبالىنمصافظواميماطزاالأنعلى
مصرفانغرووالرقثهادالباتقدمفيهماعلىوالنفيسبالنفسماعدتهفىجهدآ

سةوحربهاريةوعاتبمضتوقاوخهاينايععلصافظتاألصرةهذهعهدف

رخكهنةأواونكهنةإصتونا
ملىوششاتهااجماللىواثاقبرة5تشبتارةتبرةأنرادمادأل3

ظمةاامنلصاحبهاكنط



ةصرال

ةاالد

ذلكؤنحضارتهاوغررفاقهاظاهرقأفىاالوكاتضوتهامنزادتنافمة

األولىالجنادلالىسلطانهمداألسرةهذهملوكأولفأشرخثأن

الثرافىالىيةبحرحملةكاأرسلستخورعخلفهأدطأق0572سنةصالى

بريةأخرىبيةالجنوعدنخليجثوافىىئنتبالدالىوأخرىالفينيقية
حوالىطةأرسلإصيسىالمكأنأيضذلكؤنءسيناجزيرةضبهالط

بالدالىأخرىحملةوأرسل1اطاماتوادىمحاجرلفغمق3هالصنة

فىسلطانهأذاألسةهذهملوكآخركهناسأالملكانئمكاأيضئائتت
بلصبمثفالصخورعلىامنقوساحمهؤجدجثاألولىالجنادلالىابخوب

فىاالبدامنغايةعلىعديدةمقابراألسةهذهكتوقدالبالدرب

هرمياأهراوآخرالزلىاوجهفىشئجيماتفىوبحفهابمنفبحغها2النقثى

باكرانالداخلىمنمنقوشومرإصقارةأوناسلأل

عهدهاقانةغيرحضارخهاعلىأيضاالدسةاألسرةأيامفىمصرافظت

ضهمكلوأصبحأالحظاباألمراتفبئضفصاروااألقايمحكامصتلأللازاد
لملككلأخذاوحجمهمقبرلصطقةتجورمنتأنبمدبرطنهإدفن
تتئمماكانتضارجيةسياسةتيذمنبمساعدتهممجنبلعايهمالطياةالكه
األصةهذهملىكثالثاألولبيبىفىأنذلكفئالديدوالبأسبالقوةإأل

تمدجيثهجلهاحتىانوبةبالدفىنفوذهبسطمق9530752

قبائللتأديبأخرىتهالتوعدةوفينييةفلسطينالىحملةأرصلوقداجالبا

رننغابئهحذحذاثمالرقيةممرحدودتمدواالذينعاليةاكابدو

بالقربالصوانجمرققناةحفرمناألثداينايإءامراصبكلساعدةفتمكن

االحمرالرملىالتصويناللعلقناببنيمتالوادىمنا1

ضخاتعلىبلانئجمألعلىتهاتتونفلمالئاتالىةاالصباهرامنتلرن2
صنماودفةأحطرما
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هذهفائدةنتصبةالنوبالدالىالحالترساليهذمهيآلولىايةالجنادلمن

الىالموعلالطريقكفهاسهاافمبمدنالصضخراجتزاقدلمحرالبالد
الجهاتلكعفباالصتكثافتمرنرعقاملكوكوالودانبصبالد

الطاعةققديمرزسائهانايىصيرفوفدنجفه

يفإجالداأءصاالذأ6652673أإتايبىندوحا

الىاطالتارسالاصتمراالرحفاطكتواألهزمناأعلوصةؤصحين

ذالثكماينثألأميركأخرخوثلبياصةمهاتماوخصوصاةيقإشداخل

معربطتالعمذاوفىدأاألنجبيةاالإلدحمامقيبلالثاإضالذى
جمدآذلتىةايااللالجاجهاتبهفتبةالودباعلىيادةابحض

هذاطعاالىشاتالغزوإلمتبحدفمابةاخوابالدعلىاالماالصياللطريق

اطنراتنمصربهئيرالىوتحودئنتبالعلىداله

قصيرةمددآحكواملوكعدةبمدهمنالمأكترلىكهارأابيبىالترفىولما

أفالمنزلةبلغتقدبمأيافالمثالمإقيةنتحمضظفهمتاض

يماألقاواصقلتانقضتأتصةاالداألسؤتبثوأوالتهضبطعنعاجزافها
أعواحدمالثقبفةفىداالكانتأننجعدبنفسهاشؤونهاتدبيرالمصرية

افوضىتلكمثلفىمموفرقتبيهميخااألمريتنازعرنراهاألنعددلمج
سنةألفنحوالمجدبحبوحةفقضتأنبحدمينامنهاأنقذماالتى

هشىيلغنا1جدآمظلسةالسااألسرةأياممناألخيررالموقدكان

نثأتطريلةداخليةوفتنحروبعحرنأنهئقدممماوينهمأخبارهمنواضح
آخرقةالحصفىئحذللقالسادسةاألصةبسقوطوانهتاألصرافنفوذعمن

الجيزةهرمأتمتالتىنتوكريىالملممةاألسرةهذهملوكومنالقالجةلةالد

ممرحكتنمبمدااليمشافيثبتهاأأقاصيصكثيرةغهاوتحكلااللث

ملوكهمأصهىسأخبلىممنيصلناوأاثامنةثمالسافياألسرة

ضرط

القديمةلةالدص
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بأجمعهاالبالدلهاخضعتحتىااللالىالجنوبمنزاحفةملكبانطاققرسيع
وبعفهمبأباسميسىبعضهمنفاألسهذهملوكأما

حملةأرسلأنهينتؤخيبسينجرخوصآخرمعنيؤشومماوخيبميول
حمرايةحراليطريقشاءئةبالدالى

منموراملوكهاأوأيتركق0003سنةحوالياألسرهأهذأياوانقضتبلاب

مقرنقالتأنهاعخهائعرفءاماوأزانناةالىإدمةؤطقللألاآلاآلثاراطكوتمفر
11طةألى

شةمدلباخالطريقيعهدتطيبمافىجهانجوالىحرشمالىنومةالح

قديمةدينةأغنىاآلنجعااالمماضارهواطالىفئفىرةصاالدرجةتالثطيبة

صورهالمهءأنحاحمجفىباآلثار
نحطرثاةحروببعدعثوةالثايخةاألسشاألواينخغتءاأسى

وصارتوالسلطانةالرمنعظيمامبائاإيماألقاامرالمجلقدعهءاتداعند

امنمحتذلكوأدركوالعنفبالشدةقهرمالدالثالجبأصهائحعمىمزةلم
قحقاصتخدجممارميلةوبهذهالجياةعرداءاووعدانفيسةبالهدايالخادصم

بلألداوشظمالفتو

عحرهانالتىعثحرةالثايةاألسهتاريخعلىمالحفىندخلاتوتي
اتدأتالتىالمدةظكفىصلمالعامةالحالةعنضيثاندبهرالمعريةالمررأزىمن

اإلقطاىبابركديسمىماوىهاابانتوانتهتاألمراهءهزالشوكةبظهور

اساأاإلهدافىمصرصالةلص

نهاالحمألصضرهوإلالتأوأأقساالىمقسمةالمدةمذهفىمصرنت
آبائهمعنارراثةبطريقبلالمافيبأمرمناصبهميتوراأءاألمراءوهؤاليرأم

ت1مةأأيناويى



03

لرينكانراجميعيمأتغيرمابحالةسلطانهقاوظائفأربابمنوائعضفلم
والمالجالبابمدؤوعارباذاينحررشهيزماوعزمصرلفرعونارالبراجب

اليهماحاجةفناذا

االمراالههمتموفوتالنظامهذاعلىوتصاسوملجةالطواألجالعليهممضتولما

وأمناطالبارجالمنلهنفمهحضيرأففرعرئاإلتهفامخهماراحدبئؤاص

كبرايةمحرلفرعرتمنلهـأههاوكاباوينالدوصلةالمحامتضاةاطنئاق
يتركأتأماوقصارىقومهمصاععنضميرأماممئوألمنهمأميركلنو

مزناهـالذكربعده

لجلمههمعالثءيرحهاالهامالءاألمراآميرمنمجاصالىاألراضىصخوأجن

ورمجهالمطغتةاألكبرالمليكيهبءاجزاشهاتلخاتونررثهاسلفه
وفاةعندطمتعطىإظاعاتهيئةعلىاليهميهدحهاكاتاألراضىعذهجاصهما
كأاالظاىكدالهاواإلقطاعاتبعهدالعحرذلكسئتىولهذاسلجم

وانيمونعيهمالننرذبعضلهبهونأنالملكاستطلبهاالتىارسيلةىهزه

ضبطلهيتبيأحمتىآمتهأحالعلىنةةصتءوالفرااركاإلمنهمإماراقله

عنأتخرجوالفراءإارءهزالسلطةأغيرهبالمصاعوالظرفملكه

ريممنالمكيأخذهمابأنفهميرسلونالذيئماألمرانفالمراقبةحد
مبسرابطةكبرالمالبيتوببنبذجمالعالقةهذهالنتوخراجهاالبالد
يعضبعفهاالبالدءأنحابطوشبالمك

اعدادأمبواألصانبالحرسأنفسهميجياانمنئذاالحالةهذهءاإمصرملوكيرم

الجيرتجرالقائمةالقائمةالجيوشاعداثمبدأذاكنفهمرنجامدويخهمولحفعلامااط
رق

الىمونفينضالقتالصاحةالىيقودونهمالقبيلهذامنرجالءلألمراوكان
حروبهفىاستمدماذاالملكرجمال



كي

ددالهالرقكثيرهراثحةمررالههذهفىنتفاألمةمنصلىاساالطبقةأماسطىالىالطبفة
حاجماتهموازديادداللءأنحاقاألمراقوةدزوذايهمااطاجةهشمم
ينوالنحاشواطفارينالنئاشبنعددبذلثنزادواألئهةالزفلمحيشةدةالم

بهامتازومماالمرظفينالتخارعددزادكاالديقةالجزفأمحابمنوغير

ءابتداومن3ضابةواةبالقرامعرفهمالفلىلحلبقةاصرادأاعلىالطاقةهذهأهلتالأبة
غيرهاعلىنتهويفضل4بطيفخرفتراههبنأهميةبمتباليمنجدقتالىذ

ونجراعةالصغيرهفباطالمشتغبنفاألأرفميتءوالدهااالمةطبقةوأمااإلبرةفةاطا

كانراأغموالظاهرتحقرينن9زافاللألةسأساسالتىاألرش

لحافيكاتدونةماثفيمظموأنفجهاتيعيمثىالتىارةاإلفاالماالألمهرموالط
اقيلاإألاألحاثافءثىايضمانهموصاشتهاألمير

سادالذىالظامثهبضربعخهااألمةصابقاتعالرفةمنفيهابأالنظاومذاالظامفيالنبه
ىاالنطا

اإلقطاىامباامنهكاسالثشاذطىاثاهـزتاباثافىالصق
بةلعراصدلوا
القرونقظهوه

مث71هه002عرةالثانيةرةاألإرطىا

دقالالييهنتزيمطىارالديلبماعصورأزممطصايألصرةحذهعراتاالولتأ

حرأمللكواتعتوالقونملوأايتأحضيه65اصعابراإخاةاجاتدفىأعلى
هراألسرةهذهؤسىواتائايدتثاعةالىتدونةلالوادىفى

المصاعبعدتفلبوقدمث0020791األواثيخضأ

والحروبافتنايدبهاعبثتأنبعدباوشطداللاسالحفىالقاهاالتىيرهاح

مؤسطةةجافىطبةمنحكلمتهمقرنقلمعرعرشعلىئهارباسذةالداخ

منهوراةوقدشكفمجنوبىمنميآل52بعدعلىافشمنبالقرب

الهأومنبألدهمصلحةءوراوالسىبالجذلهثهديممرماءأنحاجمغفىاآلالر
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األجماروقطعسيناجزيرةشبهالىالصحراهفىالممتدةالمناجممنالمادناستخراخ
حملةوأرسلاماتاطؤبجهةمهااقفانماصماوالالعديدةالمحاجرمن

كانحيثرسكوالى1اراواتبالدعتفأخفالوبةبالدالى

ابنهأشركعلفاعثرينوحدالبالدآأنوبدبمرهالنهبيرجد
االولأسرتحننطهولماالألدنشصادارةعلىيبهتدشبقصدالمككأقاألولإفيتسين

مفيدةنصاخجمهكةىاسرتسنالقذأإلشهمنةبقربوشعرالستفىاشمحعت
لهذكرآالنعمةكافرىمنصرلهينفونممنوحذرةبرعيةبالفايةفيهاأوصاه

أمرمأنضفلىالقتاااحماتصصءءاخدمنجماعةأنمنلهجرعطما

كاألولاسرتسنابنهلحلفهعامايئثاحمأنبعداألولنمحعتاوترفى
أئناثهافىسنينكانعمرالمكاعلىكتدأنبعدم15399ور
آلنوبةواخضابييزاللولتأديببنفسهالجيوشىحافجوقادعاماذأليهصثر

وحنناتجامخهرالملكبأمرقاموالدهوناإةبعدووالقرةإشجاعةباصضرهمنذواشهر
رآثارهأثةشاو3سنةبيمأرنحاامدالذىاطريااحالأثااألسرةعظي
مدةوأيفئاةضوبدأاآلنالىالجهةتجلكزالتماالتىضعينمسلةالخأفة

صصتمالذىالثالثامنمحعتارأعالالعندوسنرحهموريربحرهخزان
فيبالطةعلىودوحملفاوادىبحبهةمبدابنىأنةأيفتاالهأعنيديهعلى

لهىاكذكأصنيأمنهكنالمقرءاألمراومنوبةااقبائلعلىاشصارانه
اثمثئتالبجهةابيهوهرمهزوجدوقدحسنبنىبجهةجميلةمقبرة
ارنجنىمق913091سهالثافىامنمحصتداالمكزلىثم

بدهثور4بهرذفنوفاتهوعدومجنةهدوالالدقوحسفهفؤح
هذافىغغروقدبالفيومأالألهونبجهةهرمولهالثافىإستسندونبعه

النرتشماكا

هيءحكمهاالئالهـنواتعرذفالى2



82

الفديمأالعاصيمنابنااصلماأجملمنخلىبعضعلىقربئاالمرم

كىعهنصاة

مق78819481كأالثااتإسفثتولىكهالثافىأستنبعدو
بالدفىبالحروأتميةسوجهاتنضغراببالحرآلاطأسادشدتتو

طةاخينقلهطايخهادوثالثانيةالجاداالضماالىالمحريةدداطثذبةالنو

بحراأوداطذلكاجاوزبأألوداثإاروأئةكهآلفو4ةثاب

أعالهؤنصمنىباطياقلوننرااطالةهذهيئالتجارةبقصدذلكايمنما
السفنتعبرهمجرىالمحببصخرمافىحفرالحةاسبيلفىعقبةالجنادلوقوفانه
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أيضأعالهومناألولىابخادلءراماالىالسفنمجاوزهبذكفتبسراكببرة

نتءوقد1ىوستريرصيزبخلتيئعرفبخليجاألحمروالبحرالنيلوصلأنة
فىاألشرافثكةأخذتعهدهوثاغديمةاالمعريةاللضزعصأزسمنأيامه

حلىمنهقربباوجدتفددهورفبجهةالملكهذامرمأمااالضمحالل
أستهأميراتلبعفربديعة

ائأكاضحتوقدمث94811081كاكالثتاشمخلتةتهفيأنوبعد

أقحىارسطىالديلةبانتأدامهوثالمفيدةالسميةبأعالهالتاريخفىذكرهدخ
االضمحاللفىأخذتأتبعداألشرافقحةعهدهتفقكادتمجدهادرجات

الالدنروهفىمجثيرازاماليةمثروعاتعدةيديهعلىتمتوقدسلفهأيامفى

ميمنةبجهةوانثىهالشمخراوعايذوصارتسيامناجمندتأيامهففى
تجقتضاهالفرائبفتجبىالفيضانحالشينبئللنيلمقإس

خزانعظيمبمشروعفقامرخهادةصكأعلىمهقلرحترقفالثاااشحعتأدرك
ربىصبحيرثانخفاكىأىلماأنةذلكإيلاطبواتأوقفىهائتهحتىافيفانمياهنفئ

بعو

انجوماأراضعطيةبحيرهاكفنقابهأعاكلرتغالفيضانماهاناليلجسعنالفيماقايم
الماهابيماادشخزاتبهيرنجثابةالجزهذافحارعظيثارآسمنةجزصرلأقام

فتروىاخرىبزعةانخفافأأيامنهونخرخ3عةشبراسطةيئاارنفاعوقت
منعنكثراليلماهانحرتأيفئاطريقةاوبهذهالبحرىارجهأراضى

نولزراعةآلصاطفأصبحتآعاالفعمصقافيضانايغرهاتالتىالقاع

منشقهقبعضأدركوقداألصرةهذهلملوكمقرمانفيوعارتالهدذلك

االكبررمبعلأبااطلئوقدنأأصعلىنتااقااالسمئأبنامدا1

برصفكراالنالمماسعاشاموربىةيبالمروتمواداطزمذا2

مياطعابئذاطرثابهذنخزركانتائااإلاانعلىدثةاعاماتاالدات3

وصهابعليهيمونماملىففاتاشاالدائلاليومادةذاليل



رترال

الصرةا

عثرةفةان

راجعانجازهفىاالكبرالفضلوكنالمثروعهذاثمرةعرهالثانيةاألسةمك
يرعدهالنيلمذبثراقبةمولثمصغرهمنالذىكانالعطمالمكهذاالى

ءابخاذالثاطزانالىالماهمخهادشالتىالترعةضائىعلىأمنحعتيئوقدث

منهيبقوأببداعتهافىماناقديمفىاشهرالذىكأإليرنتفالىجيبا

المزرحألهرودوتأنعدالالهوكاهرممنيالقربأحاربعضبألاآلن
نصفهادزذهةجمرةرينمامحلآالفيثالثةعلطيحؤىانهعنهقالاليرنافى

األبوابممقايلةمسقفةساحاتئمافىعدافوقهااآلخروالنصفاألرضتحت

البالدجمغمنةئدارالمحهعةمقرمأنهكاتوانظاهر
قيمةلقياسمتركةوحدةضحتدةالتجالمخحتأيضاامنمحعتعهدوفق

كأكقبتسىكانتالنحاسمنخاصوزنعنعبارةويبلومايثرىما

بهرمهذفنوبرفاتهالالدءأنحاخفءرخاصعادهأيامأيامهباخصاركانتو
مذفنمصرقدحظنحمفشوربئ

مدتهماوبهنميبكيمزورخالالملكةئمالىابمامضحتثبعدهمنتع
األسرةأيامحهتاحتىيعاتتهقرآسهقردإلمألدافهاذتواقصيرهكانت

صة312عراصترتأتبعدعثرةايةاا

لالولمصطىالدولةاخحالل

اطديثةالدولةرظمالىامتذجذامظلمعصحرعضهالثايةاألسةآياميعدأق
لمالتىالفروضؤنالدينيةالقصصمنمستمدالعصرهذاعننعرفهماومعظم
لآلنتثبت

واضطرابفقنبدمصرعرشعلىعثرةالثالةاألسرةملىكأؤلجل

عصرشقاقذلكفتغفقطسواتكىآأنبعدعرشهعنفصلوممنه
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المفكتهلىكلالتناخفىبعضابعضهميحاربالذينكاألقاليمءأمرابينوفق
يظهرعليهأنيلبثفالالملكعولجاقعلىويقبضغيرهعلىأحدميتغلبوقد

مدةدأشمعظمموكنزنأطويألبعفسهمحمقدنعمأمرهعلىفيغلبهآخر
امفىملوكيتركوإافقمطأيامثالثةمدهحممنمهمءأميئآوعلمعلىآحدم

منعلىثهرنتفلملكوذببالحرالمغااثبببئذكراآلثارمنشيئدال
آنهلانكانواالنقسامالثاقمناطالهذهعلىالبالدالكاتأعا
عثرهاالصةاألسرةأيامأواخرففىاألحانحبمنالفاتحينأيدفىباردةغنيمةتقع

13منةأعلقالفىئعلملمآجامنفاتحبنقوأهاغاابتدأتمق5761حوالى
هعاةإشامكأوكهصوسالبااآلتيعزفرتالذينمافاتحرتاوهزاالأية

األمرآخرفىعليهمتنالبرالماينالمحرثاقعاحماالسهذالالقافىلزاو

كهيئبرإبراحاحىباألرفإلءرااالزدتقارباالونهمصركانراتدبلالىطرد

انهماكمأفقيلماجحأالغنمعرنسالذيئأىولبالىعاةثوباكرهالو
لملوأثالمحلفيناالبدوقانلمنرتجاكانراسايخنيييئباالصباختالطمننشئوامقى

ترمعهعندمقارمةأصدألااللثخرئضقاؤواالذيئالملىاثؤالهقادش

ديثةأطالدولةىعلحمالفىيانهسيأقىإخالمصراألمالكنطاق
يآقىفمامصركوسادخرللتمقااألسبابوئلخص

صافاألبينالمثاخةامدماممااكطاخثابتنظامعلىكرالىعدم1

طمهمايخلفةاألحزاباستبدادثحة3الباهظةاضرائباكثرة3
كايىأؤارتدالبعرثبارجهبلدأسسحامعرالكسوسادخلولما

األصةارقرفتالممقرآرجعلوهاباليقينبعدنهامئلمالارةهو
مقرمصريينكذلئاكانملىكهاعرةكاتارابعةاألسهوخلفتهاعثرةاصةاال

بهالتعدالمكوسةانوبلاتقةلجلهبالسكتبقنيصفىاوهم5
اططابمنعيهم3االمذااطالقيأنرعل

ادعكفارة

ةالصا

كرةفياالى
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نرأانهمغيرأيضاالبحرىبالوجهسخاكبهئويىمدينةحكيمخهم
وصللهبوالهأشبه

فدفعتالبالدحميبمأخضراحئفعاتاعاتايزدادالكسوسانفوذزالوما
الجزيةلهم

اعئرتولذلكالمفكزمامعلىقبضواعثرةالىايعةاألسةانقضتولمااالمرنمن
الىعاةالملوكءهزالمنمحرتاريخفىعثرةواالدسةعثرهالخامسةاألستانةعضتاول

كرةصةواالد

عناعدوممهمالمحريينعلىءاالعتدايرىأمركالظالمينشلأفىوكانراالهكوسن

والمبافىالمعابدمنبرضدحثيراالمحريةالبلمنوتطبعوايهماليربعدفماذلك

المعحريينوأحدآلهةاألصلىمعبودمبجنجمعمبودآطمواتخذوا
اخبارملرفناكثيرآمنعلحهاالتىالنقوشاوكوماالتىاألئاراليناوصلتور

أشحلىآثارمرغفؤاعابدوااللالديمنطرإوأتبعديهنسالموكن

وسالأنهعلىتدلالتىأاوالمالقركمنهازارايمعرأ

كانحدثمماوثوحممحرافىمالساعليهسفصيدناقدوأانويقال

عرهالسادسةاألسرةعهدفى

األصرهزمنوفاالضحأللفىالهكسوسملوكأخذاأليامترالىوءلى
ةفاتأمهاأطيبةصغيرةكانتوإلالتعدهالطمصرانقسمتعسراالبعة

المصريرتزالؤاالكسوساعلىاطاعةاعصاقراالفرصةمذهطيبماءأمرا

مبدآوىعثرهالثامنةاألسهيمؤنتوبذامعرمنكالطردحىبرنهميحاش
ةالحدلةالد

المصريينفىبهيرتأثيرمدهفيهاوبقائهمممرفىوسالملدخولنوقد

الفنرنالممريونثعلمومنهمممرفىالخياأدخداالذينمفاكموس
فهمكتبفقداممظامنالمحريبننالفبماالجرارهالجيرشتعبئةبيةالحر
ىتحالمزايا



ؤبنفمجئزإنما

الحديثشالدولش

مث8510511

ابلدانامنهاغركلممىسطةاشداد

مصربنالثكحهيأتالككسوسلحخهممءأثناالحربفنريرنالمتعلم

الممالكتعلىكثيرموذماتويئأمالكهافيهوسئعتمبىحرعطورالورخول
كأالثالثأمنختبالوالثالثىئخثعهدفاأقحعاهالمجدهذابلغولهارةلىاا

رجلالمفلثتولىاألسههذهأأياأواخرقأنةغيرعثرةالثامنةصةاألثملومن
منصاضعفافلضهـاالدولةنضؤشعنالدييةبالماحثتلعقالشاسةضعيف

هذامنأنقذوماعثرةالتاسعةاألصرهلىءأضدارجاأللمااللهأتاحأثلوالجانب
فىمصروإخلتأيضآالديرذالثانقضىاالفىرمسيىأيامبعدوثنالسقوط
مناالالمجاورةاألممبهوضالحطبهااستفحلوقدمسنرانهحاللدلز

أخرىجهةمنالينالمحرمنالحربيةوحااوخودجهة

عشرةالثامنةسةايةل

مق8510531

رىغرضأولعثرةباالبعةقرابةلهانت5يمثالثامنةاألسهأنيظر

مؤصىأخغيىأخكفقامالهكعسشأفةاستئصالملوكهاأليه

ثانيةوكزاممأشاقئنىثممخهاطردمأواريىعابهتهمفىوغزااألسههذه
بخنلى

هد
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ثالثدامحصاربدفافئتحهايلحمئطينمنالربىبابخوبشازوهينفى

ذلئابةالنوببالدوأخرىالشامفىروبأيضاالمكهذاقاموقدسنوات
سلطةاقينازعيأنحماوراالذينالىطنيينءاألمراعلىانتصرفجهاالتىالحروبالى

كبالالأميرمسلالخلصونأعهانةإألهممثفإابعهممعظأفنىاأنهوالحقيقة
لمكلخاعياألراضىجمغصارتالمنكعلىتيالئهوياع

وفىبةإووابالشامغزواتلهمماألؤلختيتءأدفهوخلفهالذىالملينأما

انتعروقداألوييطوطاألؤلئختئمشولخلفهمق0459سنة
الجزيرهوأرضاك3وبةوبالدالثامعلىشثقاالتىحروبهفىرارعدةتحتسى

اسنةثالبنمخرمصصعلىمخىقداوقتكانهذاوفىالخهريئبينما
يؤهلهاماوالثروةالمزهمنالمحهمةفصارداخليةفتنأواضطرابفجهايحدث

ممبرىاافتوحاتمكفيهاالتهيأتالذىمالهالحربىالطؤرذالفدخولال
ماكاثوافافهرباألالملكااستقالذالثعلىساعدهاوقدبعألدبهرهااآلقى

اإلقطاالعحدآأيافىآلوالعظهالنفوذمنءمراال

وكاطاعبمافىفأدخلهابةواكاكوشبالثبإخضاكممسدأةاالولنحتسى

الطبمنجرابعالىلالثاأابعةاكاالجنادلنإقرببا3نباتادمنشداللألدهذهفؤحات
أوردهاحتىجيإشهوساثفغزاهااالمالىعزمةعرفثمشماألكباألألمدينة

أخبارمنبهسيرشيطمتولمادثاطالذاتذكارآنققحيثافراتاخهر

المصريينوأتباهظةأيمننفقاخهاأنالىاجحانمابالظفرامحلةروباطمذه

البالدثروةفىيدونفيزاممثيرةوالغنائمباألسىمهايردوننرا
محبدفىثيرافزادالمبافىالىأيضاعنايتهنشيئاىتحتسورجه

اآلنيرفالذىةبطيبالملوكمقابوادىدفنوفاتهوعداكرنك

نجدتامحرنكاقرلهبجهةهانلءبناعنعارةهولمأسبدالكرنداالنيىما5

طيةبمديةوأصسىدفيرأاالمرلأقاالصلىالمعبدوعنرفمكعدةعلىاواجق
االولىعصورمال
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البقعةبهذهذفنواالذينالفراعنةميقعظيمددلهاألولهونفةالملوكببيبانلى
كالثافىتحشولابنهعلبلجلىالعرشبثأنتارعحدثأواخرأيامهيق

األؤلتحتمسبنتبنتهالىالمفكآلثميدبهرأفهالهأيمنوجيزةمدة

لثاكتحتعسلمعباالضزاكعاتاسموكأوتخثثيبئس
اصتأشتانإلمتفاإصأسازةمنجمانببهيرعلىحثبوتوكانت

ستهصضذلكعلىماعدهاأمركاالثالثتخمىمنوسلبتبالسلطة

وتئهاعطئارآكرياحأثضاأضامرتوقدبأسرهامصرلهاحتخفلهاكالخضع
الىعالئءتؤشمتناهئا

تشيدمنفأكزتالساليةالالذموجهاالملكةهذهمقاصدجلكان

معبدشدتةماوأعلبهاريضةالهجهاودعاأخبارهاوتدوينونقثحهاالمبافى

فىاءجزصزادتليخلالنربىالجانبعلىطيبةلمجهةالفاخركهالبحرىالدفى

مدخلهعندعظيمتينجنمسأقامتاكرنكمعبد

منهاأصجارإلحضاركالمثألبلألدالىبحرية4بهأرسلتأنهاعخهايؤشومما
ارباكثعادتلهخرجتالذىارجهفىمفاليجحتتالمذكردهابالغرسم

البالدتلكنفاتىمنوغيرهاالمطلوبة

نحوتتويجهمنذعيهمفىأتبعدالمفكعلىلثاكتحتمىقبضوبوفاخها

منعدهوماالعظيمةواهبهظهرتذلكعندفيهاضامألسنةوعريناثنتين

قالفاتحينعدادبهارفىجعاتالتىةيالحروالمهارهقدامالموالثباتاجمأساقؤة

قديماأالعا

المايم

حثبوت

كاظاضعس
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اثالثانحتموبحر

97417441

مجذوموقة

وكاشتريةصغربىصغيرهوإلالتعدةالمدةتلكفىالثامالديكان

الجيوشفييماأيرواطويلزمنملوكهاعلىمىلماوكنالمصريينلنفوذخاضة

شقهااقردمنمنهميقعنمابمعلىؤؤدجهمجماحهمبحبالدفىالممرية
كهقادشملككاتكأثبرتحتوفاهبعدريينالمحعكجماةالطاعةعصا

صرينالىااليخةإصةاأواخرفىحرمنكأسكتنرجقيالحركةهذهزيمم
ابخوبالفحعلىيرآعرينمخربعدبيمالعرمرأشقائدآلجشتؤيث

الجنوبمحرصارتقدالمتحدةاألعداجبرشكانتقدكاثاللللجبال

فىنبعةممدينةذتدفىممرتءحتىكاشؤابألملكيقردها

يمونأتأقالمحدوصكرفارتحتمىكأاممرملاجبامناالثمااالفح
اجهاارينمذصفرراالمديةظاهرءاألمحدامحبهملالجيقطايعةفىهر

صريينلباردةغنيمةكماإشقاملكبمعسكرالتىئيطاشامعظمتاكين

أمايعبضعةبعدالهتفلالمذكورةمجئوالمدينةشىحماصرثم
أخذشضارجهاالتىمننفىوأألحزنتفالمدينةمنأخذتالتىالغنائمأما

فىحصتاوبئنبئلجلبابخالسفحفىمدنئالثتحاهـثاراتجهئم

بتنظيمبدأحئمالجنوبعرثايةزحفاذاقادشمالثربهليأمنالجهةتمك
الخروجيعاودواأننحافةالقديمةاألهـاتملوكفعزلفتحهالذىاألقليمهذا
اخريئنهممونمتبعلييما

فيلودتهذكانرلثهبستةمنآقلعهاغابآنبعدممرالىعادثم

ظدشطكجملنايهاحريةمجلة29والفغإدشملكادقصالننائممذش

الملكين3تهذدريخادرع002وجوادأ823وومجدومال



ممث

شكراأمرنللعبرداقرابيناوئرتالعطيمةاطفالتتوأفيهارحى

أعادثمالباهرالفتحبهذاواتجهاخاله

ثرارمسانقمعابالدمذهعلىاكره
األولفتوحهنجأوذلطارصيتهوقد

قدنتحبايلمديخةالطوصلىصتى
اجمالفرأىاخلهوشافيتأخذاندأت

يتوددأتيتبماشاسةأحسنان

يمةاااألجماراليفأهدىلفرعون

البابليةالجاداليوأرسلالفاخرة

ميدانفوصالييماصلتةتالثط

وشرءمصرالىنخىرحبمنمالفثال

ممرنكامعبدلؤسيعلالرمالتخطيطا
العظيمةولةالىطالمالئمايصيرحتى

لثطاتحتعسنهاثجمقيرغبإئا

بز4أرأإمرتاالابمنوالعشريئاطأصةالسنةوفى

تتيمفهاالهأأموكايلصمرابعةغزاعائمثالةغزوهسوريابالدغزاحكه
داأزوادففتحاطأسةزيةالتفىأوغلصثموتنطبهافتحهاالتىالبالدإخضا

ذخاشكثيرةمخهااوغنآلييصالةالمدنمنوغيرها
حصاربعداأللهتسلمأموقعهاةتغلىقادشالصاصرالسادسةةالضشوفى
جماورهاوماءائزادالآلمدلءبأغزرقداشالحصدةطوكوكأنطويل

ذهبتحتمسوكنطاعةاعصاافشافمحقتقدفرعوتةقاتفعنوا

الثامبالثجمغمنالجزيةوأخذوأقيمالتاليةالسنةقإجهما

دبنامرافممادإقةرأجع

أروادوكز

فادشش
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يخرىش

ولانوة

صضمس

رهاجماوماكهاخرينابالدلزويتأمبالمدةمذهطولكستحتكان

قاصداكهقادشدمدينةمنبجيثهمزعه4إكنوافالثالثةالشةوفي

ابفراتثألنهرعبرئمطريقيمافىاعرضهمنصعلىفتفلبكأقزقييق
نأعليهدؤناألؤلتحتمسأقامهىاكالقئببجانبثئاتهءوراوأقام

مدينةالىوصلحتىالخهرمجرىتجغا5وصارجنوبماتجهثمالبقعةتاكالىوصوله
ذلثنغضموفىالفيلةيئيتصللرياضةقليألثمةلبثفخهاأنبعدوكأيينؤى

لهبخضوعماقراراالجزيةالييمابئ4يقدئرادقالىخهرينابالدراأتفدكانت
وشيآلنجوتااالجزكأةألرضالمجاورةالماالثأهلالىبلىمنافىوسرى

فىذوهذارلفرعرناشأسوارفابالتحفدارهبعدلىءبابلطكمفبعث

هفرىاآسياأواسطالىامالكهمتمتذانتالذبنكيخبتاأهلذلك

اتوراةقالمذكورونوتاررثألأضهواألرجح
ابحريةاأساطاابةتعظيةكذلكالبرتحنحرجيوشسيةبقيح

فإسعباياقىالمعرىاألسطرلوصارلهبرالبهأشفبزسملكفأصب
ءرامااقوسطاكاألبيخإحرارفمنيمتدنفوذامحرفأكسبالنفوس

علىباستياللهفانهةالثامقىتسهيلففائدةبهرىلهكاكانإبجهولبحر
منوغيرهاكأقادشيمادمنهاحهاميعةمركزعدةلتحتسضمنإبفينيقهاحغورا

تحتسفاقيةاجحراةالقرمزايايؤيدالتاريخثمثالأقدموهذاخليةالداالبالد
مجذوالىيةالمصاألراضىمنابرلوصوليرتا13األولى4آىفىاستنر

نكراالليةغزواتهففرأيةأمعجدآيعاسيراسيخمتسلك
السوريةالثنورمنثغرأىالىعولللىأيامبضعة

فىوترثبةافوبالدثغزواتبعضاألخرةأيامهفىىخشىغزاكوقد

وعظمةشهراألوسطالثرقمألأنبعدحكهمنتصمواطارافياالنة

شؤونالىفيلتتوأخرىحرببيننراغهفرصةينخهزتخعيمادنو





نغفلفموضبطهادالبادارةفىعطيةمقدرةذلكفىأظهروقدالداخليةالده
العظيمةدولتهءأجزامنجزأىعنلحظةعينه

الى3تطزةيهفيونقاتهماثمضبعينأقاعهماعظيمتانمسلناتآثارهومن
بندناآلتواحداهاكأبثسلتىيهاثرتطزةاشهرتاولذلكيةسكندصا

المحريةإتادابداشكهاثاااعتجثةبعذتزاوماركتر8واألخرى

تاريخفىملكأعظمانهخيزلمؤشبعشقالوقدديثةاطالدولةملوكأعظمهو
بأجمعهرم

االتوفينأميقثاأميختنابنهالملذترلىانثالثتحشةاةبعدو
يثئاقادأنهأعالهأواثلومنإكإافامهمحهأقد4ءأياآخرفىأبرهنو

طيبةالىعادخهرالفراتالىسيرفىفوصلاخرىمرةأهلهافردسوريةإلى

سورعلىمخهمستةخثوعلقكهمفذأصرىملوكسبضكثيرةغنائمومعة

قلوبفىالىعبلئاقهنائصبتحبثكنباناالىالسابطالجثةوأرسلالمدينة

إلشهالمفكإثثمسنةينيحثىستةالماثهذاوحاإلتيوبيين
الرلاأبىالتااالىأزالأنهأنجاارهتءيعرفماؤأشحهركهاخاسص
شاءاوبالدةصورثفأبحرله

إثااأمبزفيساكاأمنحتبابةبعدهأتولى001سنةوفاصالتايختبءأ

أسىأنهذلكت2سيماطيهوالدالباانخافىالمبافىمدىأعظممنوكات
طريقابهاشئدحملةبحديقةبيهمامادزصلابمرنكمعبدفىدزاداألقصمعبد

شبيهمنهاجمكااطولأبىنامأمنحفجمانيهمنجمانبصلصطعلى
بعلريهتالطريقمزائعرفالثواذاممبقبرأسثإلورأصهاألسدبجسم

فانودآعخربعةاألرذوزالدهااألقحرحبدبمبانيأجملواكجاقق

اآلنالىامرهظالالشقيامته

نهرالىكنباتامنيمتدنفوذهفيكاناتبوبياعلىارةالض3امخبفىوشنالنجارةقدم



لكجبادا3رالصكاشيربق3الئأدثعبنرفبىآنأعض
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عرآعثربعةاألرذوالدهليز
الكبيان3ر

فىوالتاإاليهكاويتودديهابرنهوقبرسبابلووراتلموكنتوالفرات

الحهادثمنيطرأأوبالجلةألوامرهاالمثالالخضرغايةعلىزافالثام
المصئحشعيمالىقواهبكلفتفرغعظيمةملألحمإهـالرهعلىيحملهماعمرهق

قبلمناليهتصلأحدالىوصاتحقالتجارأيامهفىوارئتالداخلية

ترافلاوأصجتذاكإذالمعروفأالعاحميكلغراتممرالىنجبئنتف

التوابلانالوالطريةالنفيسةباألخابالهاتأفاألحمرالبحرواساطبلالبرية

يخنيقيةمناليهاتأقنتكاالشرثبالدومنالثاممنشاكهاوماواألفاويه
المتوسطاألبيضالبحرفىافينبقيمااالسفننحتوالمزخرفةواآلنجةرلةاطباآلالت

بهيجرنجاوجمغممروقهرسنالضألحنقلفى4واسعا

ماالجفاعاعهدمايرجعالتىالمحريئاآلثاربعضهاوجزااإلكريقبالدفىوجدوقد
6نمربخ



المبافىعد

عرق

النالتامنعنب

االجنلىاغارة

اشامعلىالمبة

ا3

الحضارهتأفىالطيبنلدحرالالدهفىنصماملةمنونتجالععرذللثالى

فعرجمنالءاكلهمصؤذلكفظهرالتأثيربعفىحضارصهمفىريةالم

يروالتصوارتم
عظيماتساعطيبةمدينةواتسحتيرإضواوالنقثىءافااافنارئقىزمنهوفى

فىوؤجدوارخدةاثلالهيثةمبافهافىوظهرتابميرةالقصورفجهاكثرت

صيتهطارالذىاينختولالمندسمغالمهندسينمقعطيمعددععره
بموصلتمجيلىآيمجدونهسنة0021بنحومماتهبعداإلغريقتحتىاآلفاقفى
الة7اصفئضوهانالى

وئمطيبةمنالربيةالجهةفىأقامهلهمعبدالمكهذاصدماالتىالمبافىو

علويربوالمحبدمدخلمامموضعهياكانلههائلينتمالينسوىاآلنمنهيبق
بيةالغرالجهةلهثيديينرثثرتجثالىئعرفاتومزاالعثرينعلىمخهـماكل

قارئافيههاشكبنتتهكعظيمةبركةمنهإقربباضرالمعبدجنوبىقصرآ
اروهةقصدتكاما

حروبأسفقبالدهالساآفىصفويمولمالعطيمالىمنذلئهأمنحتبضىق
ثيرناطالفدخلهاجهتينهنالثاههوجمتأتأيلمهاخرأصفىحدثوكن

ذلكعدسديوثاخرونأقماهالثرقيةءاصحراامنعلحهاوأغاشثطلالمن

علىوساعدومحرينالمتهزالحاتفقفريقزكأيقينالىآالثاوالةانثق
يتهورالذىبالخطرباخبارهفبادرمصرافرعرنءارالعلىبئوفريقالبالددخول

يتمكنأنقبليههمنرالثالننالسادسةإشةافىامنخبوماتدولته
أعدائهصدمن

فيهماعلىيسهرقوىاحازرجلالىالحاجةأشذقاألزمةهذهفىمحروكنت

وماقاصاوللماولكنالدباحذبدبتأعواتلينابخمذتمةتخرجكانت
ءضيمنهابسيعبدولماالعواتنلىخروجبطلممرقصثمابامترجمها
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الثالثأمنحنبخلفالذىوكنأجزائهانماسكعلىويعملالدولةصاع

مق18531دهكباخنائونشكاالمروفإهـاجاختحبأابنههو

فانمقطعايخاليةافلسفةافىالتعمقبهثيرالدينيةالعقاثدفىالتغلغلشديدنو
وتهاوندولتهتدبيرممنذلكفشفلهأصواالالنظرقعلىوترفرمسانايالحقيق

يتقآصيهانفوذهفبقىالملذترليهقيلأالثاعلىاغارواالذينالزاعدفى

أق8531شةفىوقاتهعضدهبأيذهبدصتىفشيثضيئا

األمةوحملالمحريةالديانةترحيدءرابالسسحياتهطولاخاصفءحلش

عدةعهزمنالىعبدواالمصريينفانالثحىروهوياحدمعبودعبادةعلى

المعبودطذامبدأجككاتامونهرالعرشترإعحدأعممامعبوداتكات

بوجودواعتقداآلطةتعادخطأالماكهذافأدركالبالدعاحمةثطيبةبكلدينة

حياةمحلهاتؤقفالتىسااوهرضانهاابأسرهأاعااعلىصيطراحدمعبرد

15عدماونثخمذهبهنثرفىرغتجهولثإةثأئونأسمالبوأطاقثءشىكل
لهوبنىكامونعبادةموصانىطيبةالمنالبالدةعانقلالمذاهبمن

اآلنصاوقعوكهأترتدهلمهتقرأكتأتزنأخبألاطديدةعاضرة

غيزكاأموتافيمندفي3امنحتباسمأنرأىولماهاالرنةتل
النقوشقعرعلىلثماقتروحومعناهناخنانفسهوجاكه

والدهااسهاعاانقشالتىحتىكإوناسمهاعاالتىالقديمةارافيجمغمن

لثزوتلتفاتالوقأيدعنم3إخاتزنأوقاتاألصهذهاشنؤت
الثماليةسوريامدنعلىالحثيونفاستولىالرجلاالنحففأخذدودهـ

ئبحمئاجعلبالطبعذلكجموبيةالجنوأطرافهاعلىالساميةاألممنغيروأغلى

لىرسانلوسارفةالهنلوسانلالمروفةالهبرةاالنربةادصانلىمنامتؤ

ملركينابموااناكامنحتبىنبودلتالميرىإبلبخطومحررةافظرامنفطع
الناربخبةاالنمرأمممنوىوفيرطدتجرسإبل
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األذىمنلحقهملماإونعليهكهنةخشطبقاتهااختالفعلىاألمةنفوسفى
الصامةتونفرتيدييماعلىلةالدانحطاطمناأفىلماوالدهجنودعليمايسخط

بدألنهدثبغهريرضونالألنهم

مدعوانسلهمنملوكبضعةخنفهم8531سنةاخناترتالترق

ءاآخرونرفاهوايفلأوثسنيمذهبهسأعلىصرارباالفااصاشاقصهزة

األصهمامحبواكاسدواأصلاالقديمةالديانةاعيدتم0531سنة
اخيتانرتبمجرمهلقبهأنهمحتىبعدهمنالخناتوتالقرأاشتدتكراهةوقد
دتدرجيكاكلةأااأعاء1آثاتااراأة ركماىبسمدوهـحمتنوس4وهـ

وجمكلابالدانشزاصلألحاألتآوأبإماأذاالتىنبةالدثإماصفةالماصاببذاك
كاعضالتاصحةاألسرةلموكعليهل01وهذامجدماشاعالةالدشتات

أابأفىس

صعرةءمةااكةصاأل

أث5315021

حرمحب

والألارمبه

خزتخبثيدىرجلالمفكعلىقبفركاخازننسلانقرضأنبعد

رشالهعالجاسلمابئاحرفائداأمرهاأفىوكاتمث5315931

الداخلىاالصالحمنأبمئيرفقافهأساإهالعننتجماالصكعنايتهخه
المؤرخينبعضويعتهلمالمجاورهالمماالثبعضالىجبرشبعحةوبعث

عشرهتاسعةالألسرهالمؤسس

مق14131س1هذلايةزثسيىالماذصرعلىجلىوبرفاته
األصهذهطالمؤسىثنالمؤرمنآخرونصبهبابحرمحبعلألقحهئعرفوأ

حمالتىالقصيرةالمدةفىيمكنأولذالنفىطاعنومرالمئككألىوقد
ذللثتثييدبدأانهالهأأماكبيرهاآلمالننفسهفىمابكلأالقامنفيها







بيماالمصفوفةلةالقمذاطاالىنسبةةاألعدبهوالمعروفاممرنكبمعبدالعظيملجهو
ايمريئاآلداروأجملألخرمنالبهومذاجعلتمهاوطهابظمالتىوفى

البدوأملباخضاالهأفبدأاألوسبيتيابئالمفكتولىوفاتوبعد
لهلخفعلبناتالىوصلحقيرالىاستأنفثميتطينعلىااظالذبن
يرالسياعلثماألززخثبمنكثيرآثيئاالمأمراهابيوأهدىنالفينقي
لجأعقدذاكإذالجهةهذهفىمقدلثبوتنوبالحثينجيثهالتحمحتى

عادالحروبهحىانكوبنىملكهممع
عةالناالسنةفىعنايتحهمصرالى

فأعاجالداخليةاألعالالىحكهمن

ءبصحواالذهبلمناجمالمرصلالطريق

لمحأهاتكااممارةااستمالشرقيةبةالني
شؤههماواظحكاينئجمبدوالده
الماصالمعابدمناخنألسثاالملك

وناؤعكأالدوسمبدآفىلهوشبد

لاألشتىءضىأجملالماالملوكمقابروادىفى
يلمرمةااللىبمارطةالمحخة

بجيزدت3رعجهةمفذلكاكانءصوامانرفى
فيعلخيجضرأنهطبةاباكاألمناليهئنبوممااكخرفأمالمندعة
الثرئالنيلفرعمنمستمدآياألحمراألبيضالبحرين

االولتجا
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بهوحرواثافىرمصيس

مق5221أل293

أيضائعرفوالسنصخيرعراألؤلسبتى5والالثافىرمسينقيخلفيىرمءادعا
ينصونالناسمنجعلتكثيرآالتىآلالفابالعثحهرةمنكتمبةلمااالكبربرمسي

التىالعديدهالمبافىنمكابهبيرهإمثحهرةامذهلهوالذىعبزمصرملوكأعظمأنه

أنهبعذظهرالتىواتصاراتهحروبهأخبارعلهاونقشالبالدءأنحاجمغفىشيدها
فهامغالشكبال

بنفسهشيدهاالتىاكثرةالمبافىعلىاحمهبنققكهرمسيسوابهتفب
وينقىمثديهاءآساالسابقهنالملوكضيدهاالتىالمبافىكثيرمنيمحوبلكان

دبهرئخلدمذافىوالمثهرةقرنجةاسيعلها

األكبرلىكؤنهااالعبالدولةأتدوالمأكرمسيستردالبديد
علىفعزمالثاهامعظمعلىغلبواالحثيينوانباألخطارمحاطةالثاكتحتسثالممجه

نفسالحربيةسياشيمافىفاتمكهاأماءفقدتهماواستردادمصرمجدتجديد

أنزاللهونلالراعكعلىءباالستالءإبداوالثالثتحتسىاتبعاالتىالحظة

فىمانفذحكهمنالىابعةالنةوفىمصبيئوبينةالمواصلةأبحرتحتهلاعلى
ماكاكفبنهرعلىالمطاةالصؤراحدىعكونقثىالجهاتهفزاعزمه
إقةاتلكاليوصولهعلىبدل

االمأنحاجمغمنضظبمجيثىعحيثقلالحثيينمالمثكاتذالمثءأثنماوفىاطثيعاربة
قديمفىلمصرءأعدااالذيئكاشالثامملواثحمجلذلكواسمالمصربهليحارب
حلبوالنهربنبالدوقادشوكهأدزادداملكاليهفانضمتاكمان

الصضىآسيافىالتىوإلالتهمنرجماألايهوضئمالسوريةاوإلالتمنوغيرها
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وجزافىالصرىآشامنقةالمركفابخودخزائنهبكاللاستجلببلبذالثوإيمتف

غتلىأعدوهجيقيضاسجيقجعفىآجهد4يأفلمرمسيىأمااألبيضالبحر
اربعةالىقمهووشزذانيةبةالنوبالدنالمرتزقةابخودبيماوأقىاوعق

محرفىمنبهفاصاذالجيشمقدمةفىوسارألحدماقائدآقسهجعلأقام
نهزشحهرندفأوردةمث21ههسنةحهالىاىحكهنالخامسةالسنة

المرفالثلالىلوصحتىالخهرمجرىتتبفاشوسارالعاعىأيزت

فيفكثمعسكرهنصبحيثقادشفيهالذىالعطتمالهلذلثعلى
لمعدوعلىيقفهاأأنهمبومصتخبرهجيثمهطالحكاتأيامعدةنمالهذا
شرداانهعاوقاالالبدوأهلمنائنانالمصرىالمعكرالىافىذوعقبأش

رمسيسذلكفصدقحبالىكاألتقهقرئاافيملكوانالحثيةالجوشمن

ي

ةاطريمربهتهفىالثافىرمسي

ا

هةت

ةء

أ

العدوعلىأنعلىيدلشيئآرؤيهمعدممنطاللعهبهاخبرهماعدهوقؤاه

واسعنجنسهيقودهالذىالجيشقسوأخذاطالفىىقحهمهممقربة
شقاملكأناتضحذلكوعندبهيلحقأنالجيقباقأمرأنبعدقادتقصكل

أفلحتقدحيلتهأنرأىفاالبرمسيىيرراينالبدوبذبنكأرسلايذىص

ظدشواف
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رميىارةم

ءنهوصبا

خرو

ءابهاسرأمعك

محالفةدعه

سهاطمع

جيشهمعظمينوببينهففصلاستعدادغبرعلىوفاجأرسيسسيرهريجهةغ
العجالتيزقعليهلقفتءاألعدابهاادهثىالتىالذانيةرصيسشجاعةووال

حتىءاألعدامقاومةمناالدرةالمحجاعةتلكجكخهويمعاجألءقضاالحئية

ويالىنمءاألعدابروشوصدبهالهحدثالخطرمنفنجاجيوشهبقيةبهتالحقت
منيفرخيمدوأأعدائهخسارةمنكبرشكبالخسارتهكانتذلكمن

ممرالىوعادجيشهمنبقماجمعحتىصدا

قادشمحاصرهيحاولاتيدونترماواقعةهذهعقبمصرالىردميسرجبمء
عليهلمحزجوانفرصخثيةفلوبهممننرفيشوفلسطهنالثامالهفىذلمثفأر

مصردحدشوصلحتىباجنواطروجوامتذ

سنهاتثالثفقفىجديدمنيةاألصيودولةباممترجماعندابتدأولذالث
وادىوصحتىجراربجيثىسارعهمنالثافةالسنةوفىفلسطيناخفعالفى

جانئاففتحكإخهرينادباغزاصئمبالحثيبنأونجماثوفاأخرىمرةوزنتا
الجهاتهذهأهلهعاأثارواانالحثيونيلبثألهتمثأألبهاؤصبمنهاعظيفا

وبعضوأرواداسورتثمالينخهادبالهضتوئايفقمعماخرىمرة
تحتىالححسباليئبينهالحروبامتمزتثتمزنتاآلوادىمنجيات
هآلفهضنئقدالحثيينمالثكانعهمرونوااطاديةالسنة

األبدالىصديقينيموناوأالحربشيمأنعلىرمسيسخمحالفةقد
صااماحدردافةاافىفىوحذا

الىنالحثيملىحفرمق0521سنةفأىألمالثينواالىابعةالسنةوفى

لىمسيىبناتهاحدوزؤجعجائبهامصرلمشاهلة

التىالصفيرهالمناوشاتفىوممتنىالقتالميدانرمسيىيخضدودو

هروتفرخبهاللعامرادهبارسالبةالنووأهلبييناالوبينبيةنشت
الداخلبةالالأل
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يةاأليومصرأمالكمعنماسترذأنهفصيىرسلحروبالهألديةالننيجةأما
حدودبقيتبلالجنوبفىممتلىكاتهمنشيثيفقدوأالثالثاتحتسفتحهاالتى

نقوذأيامهفىزادالىابعةالجادلمنبالقربنباتاألالىجنرياممندةممر

انوبةبالدفىممر

القنىابأممقامماوأمدالباأنحاهجمغفىالمبافىمنعظيماعددآشيدؤصيىانقلنا
ريسطصجميآلمعبدآهنالكوبكأله4يإلوالدهبدأهالذىالمعبدأتمانةذشبه

األولرميدهبدأهالذىةاألصذااجهاوأنثمباؤئنبزمبعرف
اكرنكعبد

المسألتاقامةمنرسيىكروقد

ذواتخاثياءوالسمااثلبالبايخبماينفئ

اقامهالذكاصالالأمامنالقاالنلاالحبم

اوحرىبارجهصانلتيىسةخد

طن009فىزنهمترآ32كىعلوءكانا

نحبالىمبرمبقاياهتزاماالذىثالاوا

لىءحديئارءوقدطن0001كلوز

قغايةوهردرسينباهائلآخرلهال

الثافرصيىعلدياتبدارالمحببمنتماللهالجال

المربةاآلثلربدارفلاجتهعناداآلنحافظألزلعهبايطاالاليزالنزرن
بربزدرفر

صرالىملكهمقزنقلآسبافىاكثرةأمألكهتدبيررمسيىتمالكان

ايهايذهبكانماكثيرادباالدينيةالعاكةصايبةبقيتوالسفلى

فصارتالقديماروءبامفالىكثرأرجعالبحرىارجهالىوباتقاله
رسينوضيدالمعابدألحزمنمعبدآبهاوشيدزاهرةعظيمةكامدينةتنيى

7نمرغ



ما

صا



اآلناآأرحاتعرفكىعينثهالطقلدةمهاالبمرىباوجهءجديدبلداثا

ةءاجودبئذاول

صجدامبلغابهيرابلخلفهإعجاببلغوقدسنة36حمأنبعدوإت
التوالىعلىباحمهأنفسهمشامخهمعرةان

يخعماضؤ

حرماخمححأللىءابتدا

اكأايةاطرالمآحتماثاتاصيسرضصبعدباالتدريميرتسالمفقد

فاضعأرالحديثةلةااسىئراتوغيرداثاصااتخحمىأياممنذفيهمزتيت
أباألجمامنءالتجراواقةالمرشنواااستخداادبلردمعنالدفاعفالملىك

انكانبعدالدفاعنجطةعلىواقتميااألمفىاالنحاللبوادرمنوذك
البلدانمنغرماعلىنفوذهاوبسعلالدولةنطاقؤسيعقبالممنالذينمأرب
عدةالمافيففذضسفعلىلجتمقدعليهاالمحافظةمجردمنيخاقينهمويا

العواملؤتذانهاالدولةهنالأفضتاربرةمحبعضهاواليةدابعضهاعوامل

انببهيرعلىوسبكحواقاالرمنعطئاشطرآوتيبئرأخذواامحهنةاتيةالداخ
انالخارجيةالراملنوآخرجمانبعلىالمرتزقةابخودقصصاللطةمن

يبترنجديدهبالدفغالىادتنهاصعددازسادتصلمالمجاورهالالد

انربمنيئاالوهااجمانبمنكىممرعلىالغاراتفاخهالتارزنيها

عاربقعنأيفئاالثرومنلثالمناألبيخصجاجمزاكرنسعليهاوزحف

فحياتهتفااللثميشثيدقرىمالثصرالحذافىروضااالم

ءاصدضلىءإفخااالمليكمنأخلالفهأيتدرترفىأنولمااألعداءمؤالرد



3

أمةتبنهالمدرجةالمجدمنبلضتأنبعداالضمحاللحضيضالطالددلةفههت
قبلمن

فأطفأالمفكطايةكثرةحروبملحاربيخيتاحكابنهالثافىرمسينخاتمنفتاح

معاتفقهاالذيناالوخهنمجماتصذأنبعدياوسوفلطينقثورةالنيران
أعقاجهمافردئمالغربمنممروماجموااأليضالوجزربعضنص

رجلطممنعددآبهيرآأصرغاثمكثرةمنهموئم
مالتبلتثييلهأمكنهجمايمتفوأبالمبافىمواتامنفتاحدوكان

اعويقششيدوهاالىاالثارمنالملوكءأسييمحواذكانقلهمنأبولمهت

هءجزاالقىقدأباهؤكاننفهوالدهآثارمنبهثاليرذلوقدتنهام

خرخالذىوانةمهحىفرعونهرهذاكأكامنفتاحانقيلوقدولدهيدعلى

اثباتالطمراتةزالماذالثانغرص2مناسرايخلنجوعهدهفى

بعدهوحدثعظمشىأيامهفىيتموأالثاقسيتىالمنفتابدوح
افواحىعالاألهرافبينأالطتقمئمالىأفضىيخلفهمنشأقفىعبهيرنز

أحدماأثخاصعدهالمفكلمريرعالوجلىاوالمجاعاتالفوضىكرت
الحرىارجهعلىزحفواالفرصةهذهيونالوفانخهزوجيزةنددآاآلخربعد

فاشأصيمثنجتسوليدىقرىرجلالمئكعلىاشرلىأناأخرىمره
ابنهلخلفهأوسنتيئسنةبعدترقانةغيرالالدئيهنةالأعاثممعرمن

الصثرينصهايةملوكأولالمؤرخينكثراعتارفىهرالذىااللثكارمسيى

بجتهفتمكنجمانبصاألخطارمنتهددهاوالدولة3األكؤسيالقلىالناكرميس

مجلطمنبهرجمانبوإعادةالخطرمنحفظهامنبأسهثدةووص

المصريونيسمبهمأقمامالعهدذفىاألبيضالجرجزاشيقطنكان
كريتاقريطقمنالسفلىمصرعلىيفدونكاأخذواالبحرنس

داؤسيسكانالجرىارجهغزوعلىبينالوتحالفماحثميهرماصقليةوال
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الحامةالنةقاليهمفسارقةالمرفئابخودمنياألشداهزكرالجيقنطمقد
وابحرالبرفىهزيمةشزوهزمهمحكهمن

اطربيةبجالتمالثامعلىزحفواقدالبحرنصمننآخرقومكان

ووصلىايخهااالقامةينووننمكاهموماشيوبضائعهموأوالدمنساؤمومعهم

باكحفمزاثمبالدبواوخراطثييناصطلواأنبعدالفراتنالىحهمفتيفى

سارلمالتاتهمحكهمنالثامنةانةافىآسعاوألجثتاؤسيىفقادمعرعلى

لحاودفهلخضرالهالفينيقيمامافىالمعلىكرآوىالعاعىنصعلىبرمفهزمهم

قطذلكبعدعلالخروجاوأيحاوالجزيةايي

ربالةمنمصرشاكعلىوناالويأظرحكهمنعرهيةالحاالنةوفى

بدأعقلبهمعلىؤصيسفرذمالهاأجالمقدالمنربقبائلبعضنو

يمسكالأنواانغزومصرذبعديحاورأمخاشبهيرهبهمألحقأن
ذلكوغرالجيقفىبالخدمةلكزثطلتااليهامالقدعن

ليتمالثامبالدالىثانيةدارصيرذهبعهمنعشرهلثةاكالسنةوفى
وبذيثماحدوشحصمنيةاألصيرممالكهننهمتمالجهاتتلكإخضاع
الىوالتفتاألربمالحروبمذهبعداصزاحئمالدولةبالدالىنةاليهعادت
الداخليةبالدهضؤون

الظكرععبىعلئاحرقماندآنمالقدرداهأحاكأالثالثرميهحكوأ
نةكيار

فوقواألرافىضوةامنللعابدكثيرافوهبعاييمانفوذبهيركنةفقدكان

تقتوأيامهفىتهمممتلأصجتصتىقبلهمنبالندرجحازوهالذلىاثلثي

عددمن2عنموالهمتقلىوأآلتسالماألراضىعجمومن51نجحو

أعظءكاناااكلكطوبالدوصريةممرفىمدينة961طمنجممرنس
عناليقلمالممنفقدطيبةكابدينةأمونكهنةةشةاكهوال

االصيشءلراشيألتمداأغاادابح5لم
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خلفوايئاكءالضعفاالملىكعدفىذماعدموقداكهنةموعماثلثى

األمربمانتعىحتىالسباشةالسلطةابتزابهثيرمنعلىدهافالثرمسيسال
بعدفماذالثيانعلىوصنأقىمنهممليهةإسهيمويئالى

ذالعلىفاستعانراءالملوكقهةاضمحاللالىاطغبااكهنةقوةازديادوأدى
منفىصئنسألبمواكينةالجندهؤالهنوقدرهالمأصالجنودمنيااليهثار
ممرفىبعدبتنثالتىالحروب

ةظالىا

الملوككل

الماثثفىتنيىوامراةشة32اراكاشص

مق901549

أحدهسيمييعىتاحتىعشرالثافىرمسيىأيامفىالملكنفوذضعف

ملنفسهوجعلرالمثطيئمجمغعلىءاالسيادمنءبهنتنيىءأمرا
والعثريئالحاديةاألسةمؤسىبذلكنفعلها

ةوالزديادطيبةالىيتراجعأناألكهعثرالثافىرمسيسعي
زيرخلفهأيامهحهتايالرحميةصبغةىاألمرسمنلهأيمنهناللثمالك
يهذهمث0901ممنةذلثنجالصعيدعلىمابمكهجرخرشثألاكنة

انحتىالنربةبالدىعمراحهاسصفىنفوذهافقدتقدممرنتاماأل
األرزخبمنشيئالجضرلبنانبالدالىمندرئاأرسلماعندحرحو

الحاأرسلالتىآلالجأميرقابلولماوثالطرفىحسنةمعاملةبالمديعاقلأ
الدايااببعضيأتيهأنشرطعلىاياههءاعطاتيثمباطءولاعطاعنمااس

مصرمنالنفيسة

وقدبطهاكهنةمحفيبزعامةيعترفوناألياممذهفىكهتنيصطوكوكات

الملكيةاأللقابعلىاطصولمنتمكؤاحرحورخلنوامننهمؤجش

القديمةالولةقزعكنةبحالةفكقلرد
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األسرةهذهشواغلأمنقمحرجمغعلىاالستيالهمنيهنوبعفهم
أنولمابهاالقبررنباشعبثرأوهلماميزاألتيممرملوكجثثعلىافظةافى

ثبالقربخفىتيموضعوهاثأخرىالىمقبرهمنمنقافىالحيلةأعيخهم

تصلأنبدونالمحنينمنآالفثالثةمخربقبتوهنالثالبحرىالديرولمحبد

فكعثعصزافىطيهةاااالثارعنالحثنهضةجماتحتىقةشالىيدالييا

اآلنىحبثبالقاهرةالمصريةالعادياتدارالىبنقاثااألمرانتنهام

محرفىالددينصم

مق9227ثه

جيثهمفىيشخدمرنطوياذؤناالمااعصفىالمحريرتقضى

ابهبيرةالمدتفاممتوطشاجنحبمبنىتابخودصالقادةالنناللوجنود

فيهفايريمشأنهميضسفارطنيوقمالحتحينفىوغتادآماألالموصيروا
يضاثلمهاألولشقآقاحتىضفاءزالقرةبزدادونبيوناللىزالوما
األسرةبذللثفأسالملذءاؤاعلىقبضرينالمأصببيناللوالجندقوادأحد

ترقىتجنطةتلتصطةفرلحكومتهمتهزتومكاق5صنةضريئوالهاالنية
فلسطيننفوذهاقبعضاوءادءالسثىبعضتعثممصاأيامهاوثفلىامحر

ءهزالفانطاعتهمافىاآلخريناقرادإالادوايستطياألسرةهزهصركوكن

وإلالتيجودالىبالتدرجاألمرواصالثمالبالدكبرفىعصبباتالمافىكر
لةاطهذهعلىاألزاتوأاالدعلىبعضبعخهاب1يحابمصرعديدة

العيداؤحتىوغيرمبةافبمن3تالمنيروغابةفوفىواالخالهعبتحتثتة

مثريئالهوالىابعةحمرينوالهوالثالثةينوالعشرافانيةاألسرهأياميانقضتبىاالو
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ينواألشورنداألتيوإغارة

مق227166

صتىغزواكامألإآلالثمابالدالنوبةغزواطدثةلةالدأيامفىللصريينتمءارنقا

وماالمصريةلرللامنلمنهمكثيرؤحدللواءالحهاتلككاأولبناال رددإبنالمحيبدملى

بالدمراتخنمسلوبأخمأحهامبحقوشصرواحتىنويتنوريرتقونزاوا
بالملكاستقلواانالىالىقىمراففىيتدزصننجتماثحيروذمبهاظيمةاله

الىابطابخادلمنبالقربثهنباتاألمقرهابذاتهاقاثمةمملكةألنفحهمكونوا

النقوشونقشالمبافىوشيدالمصرياباالفراعنةمظاهربجميعمدكيمظهرذلكوعند
مق927صنةقفتمكننجرمواصتطارأمراستفحلثمالمصرىالطرازعلى

الفيمبئيخويزفئوبزليالىالصعيدعلىاالسيالهمنكهمأحدكهليثجىال

يقفاالضعففىبزدادونوالعشرينااللةاألسرةملوككانذءأذاوئ
مدينهيهيرهصفىنوكبسطةمنطقةىلمأسالثالثأضكتىلللك

لرءااألءالءافظاسلطةاشازعهأالمحرارمدا مرصيبىمنقميرىةصاصا
األمراهجميعفأخضعااطجرماسايرأمروهوكتزنختيدىقوى
علىاصتولىحتىالصعدعلىأغائمالسفلىمحرمنالفربىالجزفىلهرينالمجا

الىأرجعهجيثتنخنيثاالأرصلذلكوعند3هزئزبزليىدمدية

عابعدعيهاواستولىمنفعلىفلالصطعلىحفالىفبعنخىشرعثمأرفه
الطاعةلهاوأفايرالختلفةاتالمقاعلملوكاييءجاذلثوعندوالبحرالبرفىبهر

دأشوالذىصرينيالهالثةأااألسرةالىالمنتىكأثاكااشزكوقولبينهموثالنريبئءاصنبال
تقديمعقأوآلفامتغكهتترآمااألمراحىنةمعلىذاكإذنتهمعرجملى

اطابةالمنيةسبطمنلجلنرب2اوفيوكنرطمطاين1



وبعدنوبئامصرفرعوآجمغعلىالحاغبحوأصأخيرآذلكقبلوكنالطاعة
يرئحرشثاردولتهةعانباتاالىوعادمصرعنبجيوضهبخىجالأن

اآليعرهقالىمقمنبئمانازغايدهفىالسلطةنجمعالحجرصاأميرقىنختابن
مق817سنةحوالىالسفلىمصرملكصريرعلىواستولطوالعمثرينالثالئة

ملكلهائعلمأوانوالعشريئالىابعةلألسةمؤسمابخرريراعبروقد
الثيلفىالنوبةسلطةظهرتشينعشربنحوصرجكنبعنخىءجالوبعديره

مصرفىبينالوقدموثئتوخليفتهبعنخىأخوستتاكونقامإذثانيةمرة

ؤسأاعئبربهذاوانقطاعبدونالنوبيرنالملوكفييماحبمعصرآبذفبدأ
ثرينوالعالخامسةاالسةأوبيةاإلتيولألسة

كنرتاألشوإغارة

رييناالضدوالفاسضولىافتوحهمتدتواشوكخهمقوتقدالمدةهذهقاألشوربونكان

كونلكأدشفدهمباغارئةءمصرحدودوأصمبحتوفلسطينالثامعلى

كنشضكفتمكنييناألشورطاعةعنبالحرفيالئامملوكالىأوعؤالخعلرهذا

منااللىوالجزوبابلالثامفىاثورةاخمادمنارقتذلكفىأشورملك

مندولةمق507سنةفىكخاريبدتإللنيماكقىأنبعدوتهقدولته
اصارخافظهرتائااالمبتالدولكبر

اصتبالمساعدهبسببواألشوريينالمصريينببنمعاركعدهحدثتارتذومن
رينالضوا

معرعلىدأالإلبنورافيأثصرفدخلمق76صنةكانتانالىاالهلثوارمصر

ففرعلحهاواستولىمنفعلىبيماأناخصساقهمنظمقوىبجيشأضورملك

مصرعلىاألشورييناسدالهوتمارتذلكفىوباألبكاالمكطقزاتة

تحاوأعظمهمالختلفةمصرأقاليمعلىطيينوالةكأالدينأشورآخىونصحب
مأأباالنرربردلهملهفي

8يخقى



بالدالطاداأشوراوانرقهموجلىتونجسلمنمو
بهأبادعظيماجيثآحولهوجمعابخوبمنرجعادأطهراقهالفايلبث

مملأيامفىممردخلتأخرىطةاألضريرتفأعذاألشوريةالحامية

ئمالصعيدحمبتولىوكتقطيبةالىطهراقةمركابانيتالأشئورك
اشولىئمةالصعيدأعلىفىترحابببلفقرتنذمآقكأخيهابنوفاتهبعدخلفه

منبانيبالأضورمق066نةبصالىأخرجهأنالىهمنفعلىكذلك

قوهآخرمذهنتففدمرهاطيبةمدينةحتىالعمعيدالوتبعهمصرالسفلى

مصرالىاألشورينأرسلهابهبره

نزإتمانجلم

المصريشالنهضش

مق66525

لهاألولإثستيتيلثابنهخافهؤنفاطجركاأمإلصكأنخاولمازفىادتاةاال
فااليبناألضورشرافتوالدهأمليكلىاوالمق366906وذوالح

عاجهاالخارجةالمجاورداللوتذإليالثوراتخمادباءشضفلةرأشيلةدأنرأى

شرقاالضحأللفىآخذةوأخهاالربوبالدمجلألمدوأبابلمئل

حممنالتخلصعلىالصرىتآسياكاليدياملكواستعانسلطانهتترية
األسرةمؤسىبذلكنفيينصالمءاألمرابافقعلىتغلبئماألشوريين
والعشريئالسادسة

مصرنهضتأيامهفمهممصروأعمفراعنةىأفيمنابتيكويعتبرااللابنك

األشوريةدالغاراتالداخلبةالفنمنلحقهاالذىالضعفمنوتخلصتسبانهامن



9

أصحتإذالسالفةالمحفاتفىكاتكاالنهفةمذهأيامقأيمنأنهاإأل
زواتالةفهاترلدلمةيالحرباألمورلالشتنالايىعديمةقتالىذلمثقاألمة

اتاافرورةاأنإبسميكأدركواذلكالىعاةكزفهاذالثولدتالحربكاجااألخيره

اآلجضوداتبالجنودباالستعانةإألإلدهبالمطظامالهآبائهمجدإرجماعوأفيتهتحقبقفىلهلةال
داألجوريماجزرالقديمةاإلغريقبالدمن3مظهثداايةمناجيوشفكونقةالمرش
تيىاتبعضعلىواستولىاألضورليناغارةأمنحتىبهميستعينفتئومااألبيضالبحر
فلسطيئجهات

المبتكرةاطضارةضارهاطءإجاعلىيقتصرأأنةغيرمجدمادالبيعيدأنإبسمتيكأراد

لىاقوأربتالظهورفىأخذتالتىاألمبحضارةاالقفاععلىعلبلبآنراعهاالقديمة
ئعرفأدقةوالصماخالفنونئرتفواالبندلراإللفىالممرببئعلى
تذهبكاشتالتىالىحميةوالقيودوزالىتلكوالتصويرالىسممنيزالقبلمن
وروعحياإمورارونقمنبمثيراألولىاألزمنةفى

عرءقاألوائلريقالاناقيع

البحراألبيفىضواطىعلىالنازلةيةالحرباألعماالختالطورةضرابسحتيكرأى
مقرهجعلولذالثصناعخهموراجتتجارتهمواتسصتحضارشهمارفتممن

فأصبحبالكهقالتجارهالموسهلمصرلماكالحجرعاثلسايىمدينة
اإلغريقيةصةوالسوريةالفيدقيةالبالدمنرالتجاالييماكصدموردآالبحرىارجه

االغريقورددإفىيردوتكانرافاإلغرثمخهمالذينالحرنسأنئقدمفماذكرناوقد

وأاكثرةبهذهأكنذاكإذمجيخهمنمقالثامنالقرنمحرشذ
إبسمتيكعصرفىبهبلقوالذىالترحاببذلكيقافي

ملكواأنفبعدرحتطوااالتمثارفىآخذيئاإلغريقكانارقتهذاوق

البحرضواطىعلىأماكنعدةفىنزلىااألرخيلوجزراإلغريقيةالجزيرهشبه



العناعيةالمعاملوشدواتجاريةكةبهاأوجدوابجهةحلواكالوكانراءأليض

بهمفرحبالالديفيدممابهاواسيطانهمبالدهالىمجيضأنكإبسمففرأى

خاصحمىبمنفأيضاالمنوبسطةالنبالقربجهاوتيقيأراضىحهم
العظيمددالهفهذامصانعهموسيدواتجارتهميخهاانثرمثرفاصتوطنعابهم

حالةفىيراألمنرمأثحل1بالجيثىالمأجرروناإلغرثجنداليمامضهـاقابقاالكتاتر
لدةؤذالثذاتهااألمةفىالالملىكفىكاتاألبهربرمتأثأنغيرالالدصق
مصرفىاإلغريقثكةبلفتوقدااللنيزماأجدابمجدوتمذحهاتعصبهاازدبد
رقاالكر

تاثيرطمانأشسهمالمحربهنأنعلىالمإكلطاتتضفتكاثدرجةمعرق
وعلالتصويرأصولنيرابهصيتعخهمهزاألءتلفقداإلغريقفىىمحسومعرآنبر

اطشارةفى

باإللهاتيختصماوالبوفلفتهمبداطتءيرآكلواصالمائيلقبةاالغ

خطةذخم906395يخاركلابنهخلفهيكإبسترثأنبعدالمعريهةاحمتا
أيامفىاالكانتالتىالىالكالصنردادحرمجداسرجاخءورافالىقأيهاصادتاةاال

تجقالفنونوشمصرئاالغريقادخالفىفاسشراالفصيىإكأالثاتخمىعنرطة

وآخراأليضالبحربئاحرأصطرألبنىوالجيثىعددفىيرآثرادعناثاصوا
صوريةفىمصرتممتلاستردادفىشرعنرليتهمنسنةأولوفىاألحمرللبحر

تمكنواالكحاللالضحفدرجاتأقحىفىذاكاذباليئاألشرردصلةكانتولما

منأجدادهبمهاءاالتىيةاألشواألمالكجمغوامزدادسوريةجميبمغزمن
سنتينمنأقلوقيألعايدهفىبالداهذهتبهتأاطظءسومنجيرفبل

نتفأمالكهاوافتساماشوردولةعلىالتغابمنوالمدؤناالبيإتابالجنجاجتعاولة
ءولمصصءرصاالت

بختنخرنحرنبوخدالداالبإلبئملككهتارئوانجالنميبمنيةسوس
مصر

مق06هكهقرقبقثبجهةإلنالمصرفهزمابةفىارلمجيثىابنهفارسلرحهاك

لدخلوالدوفابسبببالدالطالبابليةالجيوشقائدبختضصررجوعالو

اتالىالشلافطر
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األرااصتردادكأنخاويحاوللماراتمذهبديمنالمعريةيارالىالبابيون
الداخليةلالصالصاتوتفرخيةاألسيو

عنواألحمراألبيعقينرالببينالموصللمبجاطقكركماشرعأنهأعالهومن

وممقاثافىايرسيىاألولسيتىأنثأهالذىوهوالشرقىاليلفرعطريق

لهاتماممنتجكنا
إفريقيةحوللطرافالفينيقيينالمالصمنعددآأرسلأنةأيضاالهأومن

صنهاتثالثفىالسياحةفأغرا

اتىصهامءصىأيامهعنشلموالكاااالقابسشيكخلفهوفانهدو
باقيةنتيجةلذلكوأيمنالثايةخادلاببلغحتىبةاضاالالغزا

ومذاحمرخباسحاآلثاشعلىفالمرفرعرثوهريىأبزثاخافةثم
بمدينةشيدوقدالجلةالقونرحبالهمةوعلوالثجاعةءأجدادعنيرثالمالث

أصنامضخمةاافاثلمنعددآأمامهونصبالمعابدأجملمنجآلسايرال

ىسثمرةوراشهامنيجنأالبابابينعلىةغاشفاشتركحكهأولوفىالهلاأبى
بيناللىاعدلىقؤةأرصلىأيامهأياخروثالفينيقيماالمدنبعضعلىستيالها

سلواشقةيقيةإفرثمالىكقيرينيقياةلمقاطيئالمستعمراإلغريقعلى

شراوطنيةابخودفانيزتالمأجوريناإلغريقنأحدآالحلةهذهفىطبما

جنداونبارنمابالدمليسأثدهقاشأواخضارواهزيمة
علىيخئ01مق965سنةكأالثاتأصترلىالاليونانيينابريىثا

وأامجاريةااطكةعضدكأالهحرسآوجعاجمممنفالىمنقابلاليونانيةالجد

مضمرههثابةنتفلقراش3ئقراطيىالبمدينةتيطانااإلغريقلتجار

األليضىالبرشوافىعلىإئاالمدتواتجرواخمصرءأنحاجمغانثواقؤحهالم
واتفقوبينةمالحفأاالبليبنمعخالفعلىأيامهلأفىوكان

لةدمقاومةعلىمق75الغربيةاألمممنوغيرماليدييناومعمعيم

افاطوا

افربفبةلص

اصقيطان

بمديخةقاالغرث

اطبىش
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اناقاأص

ايفاحأماثفاوكنوغرئاشرقاتمصدذاكإذفؤحهاايدأتاشافارش
رالأمرمعلىيرنابىوغيتباليلةدالفرسلماثهشليجممفأسقط

تقرعالفارسيةالجوشبيةلىأىمق52سنةفىانميةلحقتماأحمعىأن
بالدأبراب

يونالمصراستهلىأيامهوفىنثاطأكرممصرملوكأحزممنأحمىكان

ويخمرفئفىعهدهفىالبالدتواطزيةطمتفدتقرسيرةصلىء
مدينة00002نيوثبممرنانهودوتهقالحتى

اإلغريقىالمخركأصئورثحضرولماالمعريةالقرانينحأنةالهأومن
خاأفىفاةةلوسقوانيزانالثضباخخارأااألتالثفىحرالى

نرإتماجمغ

لمصرمالرفتحهالقر

ثيد

دوألبهاوأنثأتاناسطنتبا4قدضارةذاتشرتيةإةافرساالهرسامنشأ
نلساعااخاضعننراهأبيفرمأمنغرفمالوأغيرمعروفثزفى

بالداكإلمالدمتمدكانتالجليةفيجدآمخبماقريةإآلوالميدبيئ
أنؤغيروبئقروللجرالجنوبىاالطىإلحيلمنويحشهاوغربيهافرسا

رجلفرسابينقاممق55المالدتياالدسالقرناسطأفى
التاريخآلالمعلىافرسادولةوأمسىالمديينالثعلىتغلبششغدثبرنهـاا

الفرسالىلليدييزمنلمطاتوالىالعظمةاننقلتاتحارهنرأتو
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هجاماعلىسلطانهبعاأخذقميدياولغلكورشصولىاانوبعد

نافيدةبالدأبوابادفؤحهصالتحتىالثزالءونولمألداليمن

عطيمجانبعلىكافىاالصرىآسيانبهيراءجزتثفلكانتإآلميونابىوا

ولمايههمءوالبذواتنعموالموجقالصناخئ1فائقةشهرهولمواتقئمالحضاهـهمن
ذلدفىالمفلالفربحتىكأالتفىمائلصيتقازونيهريئوس

قوتنجفملذلكمنبعذتمكنوكنةعاحهماالبفىبهيهببرةصرفالقىكورش
645صنةالفاريةلةالدباإدالىأيضتالبدياضحتفابيةالحرارتو

ؤازالآدولتهالىبالدموضمالبابيينعلىتغلبءمث835سنةوفى

غربماسفواشوافىتدتكاشحتىظيمةالصلةالدهذهنحالقيوصيح
لةالدبيزصأباألبهرإثىباإخدشرزاثدادةخهراد

بهاآقااكأاظيمةاااااأللهنهكأادظيةالفارية

مدكأأيضاتواألاارابعدهرمنثهممئيبزابئبدهالالثؤترلى
هةصجابأاعلىصتولىواالبالثفىالكينةفرطدبمورشمابدأهبتميمفقامعظيئا
فاإلغرتدبيشماكفىالتىالبالدبعضىوعددالمئ

قصعرهنجقرهبعدهومفأزتخثشاإخززييىبعدهتولىثم
سيىارتجزشثماالفىارادثمشخياليأزاألولزصيىأزتجرث

لةالدصاوكآخرصىافالثدارادنمىلثاكأرتجزرسيىثمالثاف
بممثكصنةفارسعلىاالكندراصوفأيامهشئالقدبمةافارصبةا

بعدسيأف

فنقولبفارسمصرعالقةالىاالنولرجع
الطوائفمإلككمصتمجزأاومالضتاتنائةمدةظرسبيتنرلثبحد

نطاقرصغووأخنتاداصأنبةلرلةأيملهااصتندعلدظبثايالدبد723صضئ
اىضروانأنرىجمهرأيبعداشمفاأصبابدذتانممةمءدولةارتفصمامما
االخللقردقالرتابهاءاصتولىحئزلكحمالوماالبالدبدادس11اقرنأواخرمئ

يدبرذا

افرساءاصنبال

بدملى

انجال

االصكمو

سنلىكل
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عرءكلالنرساغارة

فببزاصنبال

معرمل

ضرعاالملهذاأياموقالثالثابسمنيكدابنهخلفهاصوفاةعند

يزقتملكهمءنجااجميرةداتالمهلذلكأعقواأنبعدغزوممرفىالفرس

ممركانتاخضاعهاالسلفهشناقتطالماالتىالبالدلفتحجرأربجيش

اليرنايةابخودأحدانأنضهماإلغريبئمؤرخويقولالتحصبنيخعةذاكاذ

البالديدخلىاأنمهايمخهمالتىالطرقأسهلعلىالفرسودكالمحزيينخاق
برممصرعلىافارسيةاالجيوثنوزحفتبحرآالعزمابألزمديضةوجمت

ابسمتكتجيزولوأخذابالداتسقومنفبدزبجهتىضديدةمقاومةوبعل

ينسوالثاالدسةاألسرهايامبذلكفالتهتاشيرا
تقمصدشجبثةثاأعذمث525شةمحعرفىعلىزؤاضهلىأتوبعد

واكاسيوةأمرتآلواانيةواكثهقرطابموللاأل4نحتاةحواتثاإث

أمأنهمكاتراحلالععنافينيقييناامتناعبسببلىاآلتفلحفامبةالربالد
شاأناذتجهزعلىإمهيههرىطانيةأانتوساسالاخيقسفنرجمال

أماءثىعنةئسعوأءالصحرافىمالثمقاتل00005وقدرهفيهاسلهأشالذى
زلميةعاسنةهاصادعودحهاعندأخهابألالؤبةبالدكزمنذجمأيكا

االرصاجمييمعلىتقفىكادتلىاألالجنادلمنإلقرب
يحرمالمصريينمعاماةفىحمحامسلسالأمرهأولقتجيزدكا

أخذبيماالمصريينشماتةيرأىاطشاشمذهطقتماصلماوكنهاتهموعاثدينهم

نجدتبالمرهطممعاملتهوغترفياوالبالدعلىلحنقمأخذالغضبصمنة
العجليدهوقتلفهذمهاوالهياصالمعابدعلىكرضرربهامجمغالقعةمنة

الطريققماتفارسالىعودنهوعنداكبراالحتفاالتأحدءأثناأبيى

مق125سنة



االولددراقبيزأفسدمايصلحأنوأرادمصرزاراألولدارادفارصىملكتيلىال

أمونلدهبودعظيتاهيثعتدومعبوداتهمالمصرييزلديانةبهرااحزامافأبدى
السالفالخليجوفغالمدارسمنشيدبهيراتجارةاوعضداممبرىسيرهبواحة

وثاطئمطبيئيقالطروأصلحاألحمرالوالنيلبينالموصلالىبهر
إبنىاعلىضربهاالتىالضرائبوكلصالحاماتبوادىالماراألحمرالبحر

بالبالداطنراتلتوافربهولةجبىنتائهااألثقيله

سالشلردفىرتونواقعةفىءالخامنهماطأيامهآخرفىالمصريرنورأى

معرمنأحدبقادةالالدمنالفرسوطردواطاغهعنلحرجوااإلغريقمعحربه
مق682سنةارعنيينمراهاية

سالشةكزالمصريونفأصردتجدثممصرغزافارسمأككإجزرسيسلىقىولما

بدبكهلمعربماعدهالفرشعلىثالشاارتجزصيسخلفهأياموفىأخرىمرةورةااعلى
طويلالبحدافرتهافأخدإغريقىطولواوبيادطك

االتةاالصأيامومعظمافىالاجزرصيىزمنتهادثةالبالدبقيتذلكوبد

ئرتوالالتخلصمناالغريقبكلساعدةالممريرنفتمكنهلكانالىكأالثافىدارا
ءهوسأفرساوالهويعرفمقهضةذالثنانرساحممن

العشرينبةالساباألسة

كلالئالليناألمرألىوالعثرونالثامنةاألسة

الفرسخروجالمكيرصعلىواستولطمصرمنالفرسوتأفشكهنوسأثيطرد
نافيةساتاسعةاألسةملكالىيعدهالملكآلبلنسلهمناحديخلفهولمصنيئست

تقطايباألولنختقيبزأسسهاالتىالثالثيهأاألصرهالىبعدموإلعثرين

إموينالفرسخنالتىالفترةفىالقئمنعلمجانبمعرعلىجمنولم

االغريقمعالنرسصروبرابع
نلريخ



ساكزوة

نمنةمرة

ائها

منةالفرادولة

96

الموشاصصةبمثابةإفةفيلمنهفةرقادمامنعصرفىتنفكغااطصهذا
لهسنةالنرسنمكناثاقنختنبوالمدعواألسرهمذهملوكآخرأيامقأنهاذ
أيامانخىوبذلكعاما06عهاظبوااقبمدأخرىمرمصردخولمنمق

قائمةذلكبدالمتقموسنةنحوالنيلوادىفىعواانبمدالفرأعة
أممفيهاظهرتالحضارهونثرالمنكهياهةالعاعتمتقدمعرنف

فاللمميرقالجوالنعلىقادرةغيروأصبحتبعذمتهبركهاعديدةيةفو

اايألممصاليكذاالمةوجديداالبقوهمنالمبكاأناؤمافيهيتسابقالذى
ىوغطاراالكاارتفعطارطيرفاتنقضثمتصعد

لعايزرلما

القديكشيشالمصرالحضالرآلفىكلمش

المصريينقدماانبيانبأجلىلفصحالدنياأنحاجمغفىائنتثةاآلثاراكيرةان
نتوإنوىالقديمةاألمممنأمةاليهاتبقهمدرجةالحضارهبلنواق

الطبيعةقوىوتذليلأالهدعائمعلىالمثيدةالحاضرهالعصورحضارهقرازىال
قاعرهوأيمنالفابرهاألزمنةتلكوجودهاقبالنظرجدآعطمةشكبالبرئق
االهقةالصررحبهثبدوالمثابرهوالصبروالسلطةكمغفيهالنبمونمايعلى
األخرىاطضارهأفلذللثالىأضافوايلالحرأناتالسدودواقامةاألنهاروشق

الفنونالىالمبلالعلموحبالوروإيثارواتأنقوالىفاميةالنممظاهرمن
فنقولالقعيلبعضاألمورمذونفمتلالجيلةواألشيا



76

اطيواندةؤسانزراعة

المصريينءقدماعند

ابفدموافقةوهعادتهمالمصريينلمعيفةالطبيميةارسيلةىوالشال4الراعةكاشت

اتنىيؤذىماكلبأيديهنمنويعملىاردزلعبأنفسهمئشرفهنمأشراكانلكوك
بةالتروخصباكرعطيبالى

التطمايرعونأمكاناآلنعليهعاىيراتخلفكثالىراعةطرقوايمن

القدبمةمعرنووالباتبنبالحداوتئضاكأوأخرىبربووالذرهاكئاننمالقمص
افارالتىواقرممرمالعنبوكانوتفزهالفوممهبهيمثردقيقنظامعندلما

الخاليةاألزمانتلكفىمصربهااشخهرت

يعلىماالتىاألرضفىاألحواضطريقةييمايستعملوننرافاألزضىرئأما

غرهافيوفاالدداليةالالدريقةرالنيل

جوانهااصوالمعزنموالةالبقرفعدنمنويقتنونالحيهانيةبزعظيمةعنايةلهموكان
يسخرونهارهاثمهبوابهمدمنيراطءإنتءلموالذجماجاإلوزباجهيدالينما

وقدالىعاةعهدتياسسعملوهاهمأرففلمافيأمااألعالمنيرفىك
اىاربخاليستالدضاجلبيضصناى11التفريخفىالمصريينعهارةأنأوربالعاالهاآلنظهر

األمبلغتةماحالطزقأفضلالالشطريقتهمأنبلفقطاخزاعيماعلىقاصرة
يعيةالطبالعلىمفىالئقدهمنالحديثة

عاتلصناا

الكئاننجصناعةمثلالمناعاتمنلمجسنوجمثيرآالمصريينءقدماعن
منالمادنسبكجاجوالىالخزفوصناعةاألنسجةوصناعةوالصنيقالىقيق

اتارمدبهرقللديدبردوأمبواكالفضةالبرقىوالشئهالئخاس

الكنادنح



اطدنات

رةالبا

الجلردسنامة

مأل

حلىصنىبالقاهرهاالدئاتدارلىالمجلىصناعةفيعريبةمهارةلمنو
فىتصغالتىالحلىعخهاتمنازالاإللفانمنحالةفىعشرهاالنيةاألسهءأمرا

اطاضرالعصر

المستعملةازرتمنهىءيعمهمبمدنامالجارةصناعةكزالثكانت
واألثاثونحرهةيناثاخثبمنالحجمابميرهالمصنهكاتفيتخذوتاآلنفها

السودانكائنوصالمجماورةالمماكمنالمجلوبةخرهافااألخلبمنالنفيس

وغيرهابنانوازز

قديممصرىىكر
بربزدترالممريهاآلنلىبدار

للعزبنءفسامندالتبارةفندفةمنمأل

فيتخذونالمنازلأثاثمنيرفىكثخدنهايئالجلوددبخصناعةلمجشونزاو
بطلىسيورامنهاونويواألرائكاكراسىومقاعدوالخئاتالمساورمها

سل11قنهمكلئتنلالنجانمنطانفةصهاجمبألصررةعلىآنلرممببنوقدكنر
ءالرااذابةفموأنهابطرلرعلىمربنحألضخصاكمانافلربرىبهافش



اآلالتالملونكثيرآمنبالجلدينونوينجميآلنقثمامنقوشةالمحنطةلجثعث

اآلنالجلىديخئشسلصايقصالمماميرذلككللقيثار

وقاصنامةالبزدىنباتمنالمتخذثارصناعةالممريرنأجادهاالتىالصناعاتأمومن

فرقهايرضعكذألثمبعضبجانببعفهايرضعشسوقهيشقتىذكانرا
وئصقالنوئكتساتءايخرابااطبقآناوئلمتقالذولىمقاعدشرائحهاأخرىطبقة

ورقهاكانالهجرهمناثالعاالقرتأوانلالىمستعملةالطريقةهذهوبقت

كمرىايرطاسايسى

موااستاالوالقواربالفنءبنائلعناعاتكثيرهفىذلكفوقالمصريخنبرعوقد

والحجرالخثبمنواألصنامافاثيلعللواللغرعندمالمواصلةطزفلقلة
المرمروجمرالمعادنمناقخذةواآلنبةالموسيقيةاآلالتوصناعةوالجصوالطبن

ممضوعألتأثيرعظمشكبالأثبتمماذلكوغيربيةالحراآلالتوصنعوالىخام
يقيةاإلغرالجيلةالفنونتقدمفى

رةاخجاا

قواربإغاضةوالةخالنيلنفنهمأزطأقدأمنالخارةالمعرفيتعزد
ازدحامازدحاهماشيملطالأصواقفهويجترنايخلفةاعالتاطتحملالتى

بلاألمرئباثفالنؤداممحعهاليعرفواأأنهمكيراطاكرارقتأسواق

ممباثكخققاوالفضةالذهبمناتخذواثملبعضالسلعبعضيستبدرنكانرا

نوعأولنعاماعلىنتفالبهيرةاألشياهتبادلفىبهايتاملونوقضبابم
النقودمناالنساناستعمله

ووصلواالقهافلسيروظمهاابحارابهراحقنيزفىهمتجارزالتافى
صتىالمجهولةالبالدعنكفالبحريةعوثبالبوبشمااألحمربالبحراليل

ايجةبحرالىالهدىالمحيعلمنالبحارتسلكسفنهمصارت

البلربرل



الئلمواد

نجهاانبروا
والعاجشوس7واالنعاموريتىالذمبوالودانالنوبةمنيجلبونوكانرا

واألخثابالعطريةالصميخأصلالزهاوراوماممهينتبالدومنوالجلود

وبعضالمعادنسيناطورؤناألرزخثبمثاماواأليهةارائحةذات
يمةالكراكجار

لئزقنوتنورجاجخزفثءمصحوعغطمرالمجاالمالكالىويحمالت
استنباطالىالتجارفىارتقوارودسقبرسجزيرقىفىثارهااؤجدتوقد

والرصولرطاتوانالعقودكئابةالمحاسباتوضبعلالدفاشمكطزق

الىاقيةالتجارةرياتضرمنذلكوغيرنحتلفةاصالالىبهاوالئظيرةوالصكوك

الوالمعارفالعلوم

العلوممنينالمصريمبلغبعظمجديدآعتايوميدونناصيزالباحمونالينال
الضخمةوئانيهمآثارمفكطريألدهرآذلكعلىالحالوستدوموالمعارف

اطديدمملوايةأنغيرتصؤانافىالعجيبةيهابتهمالبديعةونقوشهم

فىبوكمدرجةعلىتدلنااآلنئستحملالتىالىافعةاآلالتيعزواأوفوالذوا
وافؤنالعلوممنكثر

وإنكابعاااشغلتالتىاألممأقدممنالمصريرنممركانجوولصفا
أمخهمأناليرنانمؤرخوأجمبموقدديثاطأالهحفيهآراثهممنيتفقصثثيرأ
يافسهمأوقتفىبهيثتنلينيانهمكانواالمصريينعنإألالعلمهذاتأخذأ
عجيبةمؤراتوللرعدآالتعلىالمقابربعضفىغفروقداكلذانيوناألفيه

ةئهمعلىتدلدقيقةحساباتبعضعلىغغرالمكاااصومواقبماليلمحكل

ذلككانبالتقربةالعلولحبمنأيموالتقويماتالميقاتعلمفى
األكبركانالرماإتيقالومعروفمدؤنتاريخآولصمق1424سنة
اكهثبتحرحسابئفائدهيهبرىعندمله



بةيافاالعلومءهوامهاالظرىلىظيممبليبلغهالمأنهمفالظاهرياضيةالىالعلىمما

تابهننالفنونفىوافربسمضربواوكنهمالنظريةاطدصةأمالحسابعلمفىنأ
ميناانذلكعلىديآلحسبنااليمارالهندسةبهاكفنالمعثمةالعمية

جمرىبيماحؤلعليمصذبناهمنمق043البعيداليذالثفىتمكق
الضؤانمحرفىقناهمنهماحنرصالئالثحهلألصرتنومرفىعءوأناليل

الثالثامنمحعتأنمق1ور7هنةاالفىامق0752سنةاألول
بالدآوأجيااليضانمياهمنجزكبهرابيمااذخرالذىفيمالهالخزانةذلكشئد

الفيوأماقيقثاصعة

الكبباذلكعلىيدلرانحةقدمفييمالهمفقدكانالمعادنوخلطأمميمإعلموأما
لككزالصوانأجمارقطعبهالمميتيصرصلبةآالتبرنزالالئبةمنانخاذم
الثاتةاألصباخكبثماألضابمنأوفأجسادمءقىأتحنيطاالمهقتحنيط

ياتوالعضوواألصدااألمالحمرضالضبخهاعىعظيمةدرايةبعداألتتألفالالتى

الباألممنائييمفلهمفلمالجراحةالطبعناعةفىباكيمياهعيموساعدم
كبمعنلحاقهمقدهمديالوإنكانتيلةطوعصعشبداليوناناألالقديمة
الدشرجبميابتحرصحيخافهماإلنسان

فةالفدالمجلىرءاألمأخذتهاعهماإلداريةلقوانين1الفلسفيةالعلوممصدرومكاؤا
والتوابنالنالسفةومنصئوئونثاوهجمروصالقرانينواضىمناليهموقدوقدلهم

قليعىوقالطونأوييثاغورس

ممثرألنالينايصلحتىئحفظلمينالممريعلممعطئمأنلهئؤصتفومما
الجاماتلققةندومااألتدوينبدونوالدهعنارلديتوارثةاعلكنعكل

تنفاننماآلنالمعروفبالنظاموالكللخاصةاألبوابالمفتحةوالمدارس
علىضعموزةنتكنهاوالمارفللعلومداكانتضعينوطيبةو

وتالميذمةاكهنعلىأوبطاتهمءوأينااألمراالملركآوالد



المجاقمبزات

أللممرثا

ارمزءو

السبالحاو
النصوق

37

المباق

وسعةسلطانهمفيعلىالدالةيمةامامبانهمالمحريرنبراضخهرماأممن
ضاعةارةالهوفنعامةاملومافرنجهمورفغحضارتهم

نىكانتبلظعةوالهالفخامةهذهرمعمأمبدفىبالمانخهمءيمنوأ
ونحتواومعابدأهراكمءبنابهالخصثراظيمةالاألجماشوااقتلهـثماآلجربايإن

ومماقشازمتخربةاياباألمنهايبقزصاكحهمبحاةمحبهاواوصمساألتهممنها
يحاورامأصفلهامنثأصواعالمابعةمرأومظيلةإصاغاكالعدهاانمبانهمبيما

منوبالىغمعياواألبراجءوالمناابااقامةأوزوايامايرتجدازخز

العاوسةالسلطانامةوالقرةبعظمئسصرمنظرهابأنتمتازمبانيذلك
ةالصودقة

لاذاااعةوالتصوبر

آلالىاهـاألصباعاستعمالالىميلواقصويربالىسمظيمرلإبنعرلكات
سيمذوقالموكانففرقهوالبعراكاالأنينشظرااجتماضهمنتيأإكأا

مةءومالاالتقاتفىسكايةوإثبابماألناسقصؤرنتووالحيواقالبات3رفى
مالىمزوواالمنءشىالخامةاألسرهعهدبعدطرأعليماانهعيرالطبيعة

وصكالتىاقاثيلأبدعومنباتقاشهاهبفيأوإنوتناسئجهازوعهابعضاعأ

علهمتلناالذفيالمهـدركتماثيلعلىعالوةالبعيدهالعصورتلكمنالينا

منفأحدكهنةفررختمثال2البلدبشغفالمرشبىانالال1
منوجمعهاتبالتمثال4زوجهايفيرتاتديمةاالمصريةاألهيره3
المحريةاآلثاربداراآلنومحفوظالقديمةلةالدعهد
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4

بال2ويرتاتدىملى3ربلدانجخ1أءالمرفالبلصينازبم
ببربخشرنشرع4وروجمانمرتةاالميم3و
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وانمةبةكتا

آنواألرجحالعاقيهابةأقدالممريةاكتابةأنفىشكيرجددبمال
األممأخذتالفينيقينوعناتباليرببعضالمصرييئعنآخنفهاالفينيقبيهة

الحاضرالعصرفىالمتمديةاألممجمغكضابةاأماسكانت

ابهابهوجتأمرهاأوائكانتايهوغليفيةاطاليهابةباصمالمصريةاكتابةوتشهر
ةكبفايرأولمعنىهارمزمصورةكلالمتداصلةءواألشياوالنباتالحيمانصورمنممؤنة

اكتابةمهافثمأتواختصارتنقيحبعضعيهادخلخيمأممئرأوبنمحنب
أنهماغيرالإليزتيقئةالاكتابةونشأتأيفتامذههذبتثماليراطيقئةاول

وئصيرتالدينبة7ثارواالمبافىعلىالنقشفىئتعملبقيتواألولىخانتا
السرعةفييماينبشماط3والتأليفالتجاريةتباتالمعلىلمانالحد

المعرظاالتىاألخيرةالقطبةبالمغةانتهتعديدةأطوارفىتقلبتضدالمصريةاللضأما

ابهاواتالظتلكاختالفمنوبالىنمالميالدبعدعشراجاالقرنحالىالىبقت
يةاألسمعظمكتاباتهمفىعصورممنعمركلقتحاصرحميةلفةلهمكان
لغةالمأنهكانهباكهمنقوشومنعئرعلجهاالتىالتردىاقأأوفمنرويظهر
كتبوكتماواألغافىالقصصمنبيماكئرانظموارقيقوشعرراقيماآدابذاث

تأليفكتابيتأقىالمثتةقطاألليىالنامهاوصلمامعظمأنغيرشئ
معتقدانهمعلىالمثتملالمؤتىكتابهواليناوصطتجموعةوأممهاواحد

واجرمومومعاعوأخبلىآلهتهم

لمرقواألاتاالدد

أضهرهامنالمحريينءقدماعاداتمنالبناكثيروصل

شحهركلالمعدةينقىماويتناوونوالصناعاتالجزفمارئرنيكانواانهم
تربخ



ويخهؤنفييماوالتخنشالهبطباقتعبينويجعرنباالخىونيتز
الترففىاالنهملكعن

فيحضرماالظهروقتفىونحهماواألعيادالمهاسمفىارالئمصنغعاداتهمومنالموجلحب
ثموالنساالىجالءوغناالموسيئحماععلىويشربرنطونياءوالنساالىصال

حتىاأليدىتصفيقويصحبهاالموسيئفتزفوالىاقصاتاراقصوتيدخل
الىضينتص

فرشالىالجيدبالطعامافغالىنيمبلالمزيةحياتهمفىالمصريتوكأنالمتربةالمعيثة

يحفقونالممريينكئروكاننظامأحنعلىتيجهاؤسافينةإألمتعةمنازالم

ياألشرافالملوكنتحذقةفىؤثاغالعظيمأوالملكأبئاوربوشواربمطام
رأسهيحلقمقالعامةومنكعيدهابترجلهائفنونوستحارةابالشعورينونيتز

علىكتفيهثحرهيرسلؤققلنسوةويلبى

نقنظرقالىجالأحنأنالمأثورهمنكاماتهمفيدلأخلالقهمأماقدااللارت
صادقانثيطاالسؤءأخألتجئالنفسهمحزمآتامتقياإلرادةقالجأىكلالعريبنفظرق

تعاظموالباليمبرنفسهمتبقحراحمافطاكرامةحازيميهاقروالالفقيعرفال
اطسدويمقونوتقليدمجالالىأعاظموحببأنفسهمالثقةالىيميلونكانرا
حاصبوجه

والتعيمبيةالر

شاعبني
لاللخل

ايخطاألساتذالىأرسلواافاذاااألطفالييةكأربأهيقنئاألعهاتكانت

ااالىانمرفللصبىقوطمعهماشومماعاأوصناعةمنلهماختيرما
وكعلاللويرمآفىقرفوال3امنأثمنءضىالإذأملثتحبرأجئهكا
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كبرأومنكأسنممناحترامتنىالوقولهمبالسوطبتضيىوإأل
واقونومتجلىوالمنزلة

المرأةقبمةئفمومنازلهمفىئنثأسمدارفىئعفمونواألشرافءواألمراالملوكءأبناوكان
المعربينعند3خواءأبنامنسضفىمنالهم

منمخهناتبدليلنقريئاةالرجلماوالحقشوالتعليالعنايةمنللرأةكان

المكإنوؤالعامةالمناصبشغأن

افبةاباحالصغاريلعبهااكرةنتفالبدنيةياضةالىأمريهملونالالمصريوننو

القنصالصيديجونالكباركانفيمتظمةأخرىألعابالصناركانوابمار

حسنبنىمقاىعلىبديفانمرذخامنهاضىالتىوالمصارعة

لناوحالةارركومة

نودستوريةغيرةمقيهأطوارماجميبمفىالقديمةالمصريةاطكومةكانت
القابضوهوالةاآلوبينبيهااراسطةأنةاألمةتعتقدبامحبوممخذافجهاالملك

يخفركالضائبيضربالذىوهووالقضااللشريمابيدهالذىوءشىكلعلى

وكانوالىوماتاإلغريقعندالحكومةلثكلبالمزةالفنحوذالثءشامامهأ

ينهؤواشمصالحهجمغعلىاإلضرافايييكليزيرارجمالهبيئمنلهئئيتض
هانرافواألايالمراهـدقزاتجنامناآلالتتمدتخفلتوقد

انتكناإلقطاىالعهدعلىمالكلعندرأيناكاسلطةبعقالملكيسلبون
الئمفكالمليلثنفصهـاركاسلطتهالملكباسترداداألمر

هقااتالذينوماألشرافطبقةاألولىطقاتعدةعلىنرافالالدنصأما

منولبعفحهموتغسحةقيعيثونكانراالحكومةمناصبالمليثيقلدمكان

ىأضامرأةوانللبرصملىجآلحثبوتوورتجوحمربرأدذكمن

بهالمعانخةأبمفىأمودكةرباصةمنبتفلت
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فىنتفارسلىالطبقةوأماالمكبهيضاخماوالحاشيةوالخدمالقصور
الدولتيئدىكيرمجاجينواكلصاغةبمالصنلمننةيهواألولىالعصور

اكتبةطانفةيخهاودخلتوتهاشيهثرتالطبقةهذهعدثزاشةاطدسلىالى

لروةلدوناصفعآلالموأخهمحالبالدفبالموالىأثبهتزكاارنياالطبقةوأما
الطبقاتهنهينماقفاعلناكأبهنأنهعلىألهراجاالحميبوتالبناةاألمة
منرجألأنحدثوقدأخرىالطبقةمناألفرادتندزخكانتمابمعرا

دخلاطديثةلةالددوفىالملكعركطتولحتىتدزخايخالقابحملةيهر
عظيعينوصامماألألنفحهمجمتسبماالجيشفارصطىالطبقةمنعددبهر

شربفةإساتمنهمنراحر

نةيالدا

يضقدونأمرمأولفىؤكانرانهناطولعلىالممريينءقدماديانةتنؤعت

لصفاتارمزثمضاصبرمزقبيلةالصفىمزتباقيحىعظيمواحدإلهبوصد
التىالطيعيمائناتالعبدراثماتمعبوبدئذصارتبرموزاراحدااللهمذا

منهاصلصفاتورمزواواليلواألرضوالقركاخمىجاتهمتأثيرفاال
اممهةعلىقاعصوصارالتوحيدنراحتىأيفتااتمبوثعارتضاعةلبأث

اإللهروحأنرأواماقهمفعبدصيراتاطأجسادفىالةاآلبحلولاعتقدوانم

أموهوأبرسثطالرلمنونرعوالساححواعطكايخهحلت
يةلحيواااتهمعبود

غيرمافىهامالجهاتبعضفىكبرمنزلةالمعبوداتهذهدكلمنكان

يخنرونهوكانرااحالمبرديلاكاطبوانافتادهمهرأيامباءا
البهلمثئةءيضاشامةووجودجاللواديخهأوعافصقباجأعالبفرمولوداتببىمن
لشراءصزنابتداموقهبرمكنكا4عامرصبرمابهءاالمدايرموكاتجبخهعلى

وكعظبعااحتاالقهبيحتفلردوكانراالمطثربةالعفاتجمعنجهآخرمجلعلىالنررالى
االفىالميبتارةمدتزالتمأمانثهمفبرةالمرل



ك

مذهيمضتفضيلبسببالجهاتنحبينومثاحناتفقحدثتكئيرآما

الفكحماضرةمقرهماكاتالجلةفىداتالمعبوكبربعضعلىالمعبودات
ماهاوالريةاسالىذاتمنهامختلفةبرراآللهةهذهيصورونكافرا

لإللهصآدمنهامختلفة6بأحماههايثمبطيررأسرأمهوبهيمةرأسرأسه

أالمالمعندلفمىيىزسأوالثحىإللهمأثزنورخواألعظم
ثهاعهنألطأونبمدينةلىمعبدآموكانضاصةوأوثائامايدمنهالكلوجعلىا

فتاحعبادهمقركهمنفوألأموتمقرعبادةطيبةثألكاكانت

ومفاخرمالفراعنةءمطاكبرمنعاجهااطوادثوتدوينالمابدهذهتثبدوكان
ابعبهااألجسامببثيعتقدونبديخهماقسكشديحىصرييناءقدماوكان
الثهابجرنونيةمقابرفىوحفظهاتامبأجساثتخيطفىوابالهولذلك

موأخالعاداتهمفىشديدتأثيرللديننفخر7االهمفىالعقابويخثوت

كبرصارأناآلخرةروأينبالىالعظييمماهماومنوصناعهمومبانمكيم
عفيمااحتفاالبدفنهئحتفلأنمنهمشخصألىرغبة

يثربركمييرا

القينيقبينفىكلمشش

البحرالىلبناتسفحمنالثامساظتنظنتقديمهيمساميةامةونالفيني
المصريينءقدمامنارسطىالدولةخهدفىظهورمدنيتهماتدأوقدالمغحمطاألبيض

دردااةمواوالمراقالفزضثواطثهاكئروالغربالرقبينوسطأدمبالوالكانت

شجارةالفيخضةوافمالمزايابهنهقيونضااتخعالخاريةالمواقطءانثاالسفنزسؤالصالحة

الطاضطروابهمبالدمضاقتالفيهاغيرمفاقماحتىوالمالحةالتجارفى
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إلىناظرينغيريعاملونهاالتىالممالكفىعديدهمستصراتطمفانشئهاكيرها
أشبهنتفمسالمةأهلهامعباالتفاقيزرنهابلبىوالحراسىالسيامتالكها

يهتمهاابالتجارهعنايتمولشدةضارجيةتبممتلمنهاتجاريةومحطاتبأصهاق

ثموالبابليينبنياألشورثمالمصعريينلحملخضراالسيايةأوليةاطرمجالتم
الىومانثماليونانبمدمومنالنرس

صكانتبلواحدةلحكومةخاضجمهاصنرمعفينيقيةيمنمعدةوبرد
صرةمك

المدنتلكماكانتكثيرابذاحهائمةصشيرهحكومةوقراهابصواحيمامدية

عظيمتانمدللشانبالتاوبالىعامةهذهترلىوقداهاألبالىعامةتعرف

يدالهعهدينالىيرجععظمتهمتاريخكانوبذلككأصررثمضيذاروذاأمم

الىكرآوبرمالمثرقتجارةواجاويخهمق0220021الصتيذاوئبقية4ا1

جزاشهعنوأجلوماألرخبيلبحرفىاليوناننافسهمثممق0051سنة

مدينتيمعلىفاستوواضعهمفرصةالفاسطيزنفانتهزالشرقيةمتعمراتهممنبهير
تمفوفيمق02175ورئادوالهوخزبرهاهءصدا

برطانيةجزاكرحتىالربالىالتجاريةوجهتهمحوواأنهمإألصيداصرر

كندراالئمالفرسثمئخئنخرقيادةتحتالبابليونئميرناألشورأخضحهمأنالى
إفريقيةفىوتجددسوريامنتارفيانتهؤالأيدىوعلىالبطالسةئم



كها

والتجارةالفينيقيون

األتكنةجمغإلىوبحرآابروناربهااألرضمثارقيسلكونالفييقيرنكان
العرببالدوإلىأصورالىتصلقوافاثمنتفيخهاتجرواأنيمهمالتى

التىقزطاتجئةسفنالبحارسىفىالتجولفىيافسهاالوسفخهمومص

ءوغربمالندامعشرقايتاجروننرافبذاتهاغلةالىمستعراتهماحدىى
سبقوقدالبللىالبحرخاطىعلىالتىالجهاتبعضمعبلوبرطانيةاجايا

بذلثمافريقيماسواحلحولبأصطولهممطماذكرمصرعلىمالكلفى
اتصلطبالدمبحاصالتيئجرونكانواالتجاريةالبحريةاألرضأممأقدم
سبئااىارالصموخواألفاويهالتوايلفينيقيةإلىيجلبوننرافالهايذهبونالتىالبالدتجغ
ضافىوالغاللاكآنوخيوطالندامنمالمنوجماتواآلبنيسوالعاجالعرببالدمن

اصحقخثرمموء
والفخارونينوىبابلمنالمطرزةواالقثةدمثقمنالخروالصؤفمصرمن

البحرشواطقمنوالنحاسأرمينيةمنجالتوالهوالخيلاليؤأنبالدمن

الىيرسلونهاثمطانيةنجوبىمنوالقصديراسبايامنازصاصاألسود

األعباخوخصوعأاطاصالتمنذاغايخنيقيةبهاضهرتماتطلهاحالتىالبالد
واكجااألرزوخثب

المشراتفىلمعدورةالأقىاتخاذالىقناكاالفييييئدعتاراسعةالتجارهمذه
الييقبةايارالوجزاشققيتةوصاألرخبيلبحروجزاشرودسكقبرسختلفةجهات

ذلكوأماجاياجهاتبعضوالصغرىمنآسياالشرقىالجنوبفىجميليها
فىالحاليةتوشمنبةمقرعلىافريقيةلمحماكفىأسوماالتىقزطاتجئةجمغا

مقاتاصعالقرن
عليةلمملكةصاضرةوصارتبعدفماعظيتاائقدالمدينةهذئقدمتولقد

ايهمانعلىمالكلعددبهرماعيأقىطويآلزمئاارماننافست



نثةوالمدالفينيقيون

وافربسهمفضربواوالنثماطاإلقداممنعظيمجابعلىالفينيقيوننح
فىذائعةضهرةأيضلهمنتوعلهماالكلألمسبقوقدوالمالحةاقجارةفى

وعلاألصباخوكبوالتطريزوالحياكةوالصياغةالصناعاتكالتديئبعض

لمومالهقواعدباطاسذفىطويلباعالميمنأأنهمغيرالفنوبناالىجاخ

بعضالىياعلواألممبضآراينقلهمالحضارةخدمعاقدكانواوانوالمعار
األمبينالهجاثهالحروفثروالمدنيةالملمالييميرنخدمهاخدمةأعظمنيتيناض

لملحروت

نقلوماماالمؤرخينبعفمالزاىروثاطتالثنقلواعنبالجزمبعديبزفوائةا

ومنالميماغريقعآصوهاحرؤآخمئبانهمفاصتخدموادهأعلمابينسالىعن

قلليلتعحطخرىاةاالوربىاألمفىانثرتءهزال
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ملخص

الفراعنةعهدفىالتاريخيةالحوادثأم

مقالتاربخمصر

اامااخذمعروتأوالنمرفيبمقلىاكاصتاا10تجا
واسيافلى11بمعريخهحضارةجودلالثالنىالال

وابخوبابيلمملكئهيدوشمباحكمبتماا
ومنرصنة38ماععةمواناباالولىلنالسر

خراجاوسديابهةبرهمامقالجنةملكيما
ءصينابزبرةصهمنالممادن

نتـءانرءوست08يمهامدةالنانةرةال

نفرو51أرصلزجالمصقارمرمزوسربن
نانليالىطرالأ

منفاماكألوصقرصنة001هاحكمعةارابعةالصرة

رواشوأبىالمجزةأمرامنلرماااالرجعلى
إيراالكبرمالىإنىنوضملوحماأمم

فىايااخفرع

نيرالهمنفرء

صصبعينرءتجرذكهنةازرياد
اماومفرصنة031حكمهارماطامةالسرة

وصترةبوعيرامرامنلرماامنف8

االولىضادلاالىوصرلهسركاتأملوحماأهم

بنتبالدالىحمألأولرح
ياسأو

مفومفرماسنة1051يممدةاسادصةرةال

سفارةامأمرماآنلر

الىوبعشةءسيناالىاتضاالوليبىلوكاأمم
النوبةضللىقننرتبطفعطين

االولىالجضادلققناةاالوالرعمر

النوبةءأمراخفصح

فىغزوةاتاريخاقعمأطواطالثاقيي
ادالودمعتجاربةمالظتبةالنوضيل
امجهبحروجزاثروانانبنتوبالد
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5362

0152

0752

6653

0893

0572

7782

4772

5362

3473

5362

2لال

6652

6742

لجيةاألتالبالد

19ربخن
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انطرابواالضرةواناصةوالناصنةبعةاالاتاالص

مايبةنموءاتجداءضعفالركواضلرالق

ومفرماسة061حهاةمعرةاديةاطةاالص

عدفىصاخعصئآفيناوةالةملىاصتولتلجة

بهاملاخروهرشوحتبخرعص

ومترماصنة313همحمدةكرةالنانبةاالسرة

لجلفبرمومدينةلت

االقطالحنظامبلوخاالولطانحت1ملوكهاأمم
لتةهرمالرجكأكل

شالبالدغزواالولأصرنض3
اصتةببههرم

ببئمرماقاانحعتا3

لمالدااتة1دمسور

آعظيتدمأاصبهةهرماصاقاأرتض
نلالصا

مادالاقديدفناةاصاكاتشأص5

الىوبةاكبالداخشكاالولى

اصاماوةغزيخاناادللجناا

أندماالظبمءراأفرهاضالل
المعربةاتاالدإمنابخاوسلىءسى

دمورحبهةمرمفىالىكتاب
وءااواردبرنمويماناكانعتا6

البرتقمرلالفتنظيم

ببهىمصإليوماراشانصا
دمشور

الوالاضححلىاادابمامخحت7
وصقوطماصطى11نرورعصساب8

مدنهاكرةالسابهالىةعضالنالنةةاالصمن
داخليةوحروببيرفطراباضوات803

تتردآمق7610851الهكوسحكممدة
طببة5ومقرماصنة032احكمدةالنأمنضرةةاالص

1
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جثتهأنعلىيدلالمللثاسمقبلالالمةمذوضع5

مصحر

بداراآلن

مقانارثخ

يةالمصراكالر

األجنيةالبالد

8الىصالهثسوسطرداالولأحمى5بههامأهم
واربحاالمرامنالالكضأفةوأصئعال
قلنمجبنأوالالملثالىاالرافى
بالغغزوة

املجاكزوةاالولأمنخب
المواالكوكألردفزواالولضعس5

اتالنروادىالى

مبادتيبدوحتبوتاصاكاتحتسى

بنتلحالدالىبعشةالملأرصاتعظية

مناباغزوة71وحدالناكضمس

مالثشمق9541الى971

اتسالضادومنلواأمللكومدفادش
المصرىصطولادنموبتاراالجنادلالى

ازديادنكلجلكرعطيةنمبات

دابلاوةفىقعطيم

لالبهانحفظالناقأصححتب

بمارامسك
الناطصولةاكعورأزسالثاااسنحتب5

مةخالهامنباتأعظميةبلرخ
االرتاتخطالتمانثهمابدءاتا

امااداامادسنااللمجرةءابتدا

اصاماشمالملأطيبناغارةفدطو
التوحبدوثرمنحبدبنىاضلربنانرنا

خبانرن1ءننا1لجفمجر

ارنة11تلالباتخفةاملىاجلى

بننحوائامالعظماالمالنجااوكز
خالاصياقلةصالأمحكانحعل

عرةالنامنةاالصرةوسغرطم
ومنرماض01هاسمدةعرةالناتةاال

رمبىمدبنة

وعبادالقمبهةيانةالدالىارجوءحرعبملرمماأمم

085951

75519051

1051741

417441ول

8410341

021111

114151

اما5

05315021

00310131

لمعرصوريةغربىخذوء

اطنينتحالف

بليونوالباربرنواالضوناطنبى

كه11لتحشهمءوالنبالمى
الفببضبةافىالموزها



48

مصر

اطكومةشظبماعادأمون
نكلجثرمالهوالعب5بداالولرمسبى
4اضرفاصطينجلعااالولجئ

نمبااجاصتخرمامظاابهاتيدق
وبةاكهناجممن

معخعوصااياقهروبالئاقيىر5
انمام31األالى8831منبناط

جمغقئلةطصباننكاورإظيمااابهوا
البالدءانحا

اللريبنقهراالمقكزوةشقع5

ممرمنبلااصبئاخراجاخاقاصبق

دبنة5شرهاكضة011حكمهاةمودادضةاالص
رسيس

نءوالمريمعحروب4اثالئارصيىملركهاأمم
حكمهمن31اوواهصنةالبحرفى

اكهفةاذنضازدبى

هأومشصنة041حكهاستونامضواالحادبةاالصرة

تنيىءوأمرااجمهماحزاكتنيى

كماطق
اللويينعهد

ماهـةوصت003هاحا3مامنرودواةاصاااالسرة

دالهمدااحروبهافلةدوالسنجامبربط

01ةوة73احهـمدةشروناواااثااالسرة

ولبرب

واالضورببنييناالنبرصد

اضحاللاقبلىاجهاكلاالبعنخىاستبال
جراطصاهيىط5أميروروظيبربطةأمبر

لاليوبيينالجعخضصع
باطجرعاأيراصهاونوالعرجمعةاراةاالص

ضوات6واحدمملكهانرلىيبناالنبىءانجال

والجموماوناالنبريعادنماطجرمابمدبنة
صنة05حكمهاممةبيةاتبروالعروناطمسةاالصرة

مقيخالتلى

1312921

36215221

891711

060156

أل5422

اله59

7817ه

32716

817217

6كال297

األجنبيةلمرداله

اصامالاكيبننفوذازديى

بناللوتنأب
معرشماث

ملىللزحف

االمعلىالبوتءهزحف

جمهاطرممقا

فةضيابةاكزحفاسشرار

أضورغربأنطاؤتلكهاتا

االينىابراالوملتة

ادتاشوراجمالمصوصمد

وانلعة8686ا

طكلءاشاعااضوردولة
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رامص

ث8ااشورا5لدضآات51ومقر

ةءاطاالدنهموابنيالنبرارجوع76صرانور
نايةالبالرعلىيناالنورءاصتبإل366االصورية

66456ا1نهاسيناحبير3ودد
أ

ماومقرصنة831اعدةونامضواصةاالداالصر

بىط

حمأبةنكتمدةاقامولااللىابت1ملركهاامم
عطنةعداالضوريخا

بممراالكربقصنبطاداورق

مرعلىءاالضالابدياامحاولةفنهاو3

نرقثكمةنخاوكشعروقهر

دثمناصاماعت06ه

افربتيةحولالطرافالمعربين

يىازدورقءزمعمراحمى3

تضقبحجمراالكربقاصنبطان
آلالمرالفوانجين

أضهربضعةعماصالتاابتبد4
ممرالفرسدخلىنم

همميهع

مقلنارب

066525

066525

366606

6063

35دـ665

535

األجنبيةالبالد

اصورملكبانيبالاضورمحم
866626

بابلطكنجربرلعارعم
636006

806أسوردولةتوط
606

606إبلدوداضفالال

يهم

االكر

006بابلمللشابضضمر

رشتأصيىكو65

مق05سالش

المسرحلونمصرحضص

رالىقى
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أللتالبما
والرومانيقاألغوفىء

ؤلدئز

االغرمقنمابهلحش
الفرسيهموحرو

منأورباكمهراآخذتحضارتهموةحضارةرباأإمأقدماإلغريقإةوسهوميم
ىكروسهرثأشحامنمقتجسنهماتامنئعرفممادموأقضرةاطهادنيأصرلاالغرشدالناعر
بمافا

االعرذلكفييماؤجدالذىصرايقيائرفوالاغديمااإلغريقالثماعر

زنأمحالةالعاشىاكأضعارهفىوصفهالذىالعمحرأناألرجحانماساي

التىالحوادثكثرأنوالريبمث008سنةالى0001سممنيمتدضة

اإلغريقأحالمنجمةحقائقعلىترضناذالث3خهاخرافيةشعرهفىدؤنهاداالناربخ

األعياننمجلىيساعدمملوكمجهاالالدكاتأتخهااأليامةدمن كالالا
وسيرهو

كانوااارجماوأناألمةجمغمننحتارههيشةكلىاالمةابمأحويعرضوت
عددبالبالدكاتوأناالتامةالحريةرهنيمنلمكانواوانءاالنوتيحز

عدةمحبوداتلإلغريقنوأنةاألعالأشئفىئسخرونالعبيدمنعطيم
والجالبالحريةيئخبوناأليامتمكفالقرموكاتالطيعيةالقوةتمثل
الىأىالةوأ
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ألشيئاعنةنعرفالمظلمعصر7جاكهوميهوسعصردانقفىأنوبعد
الهدهذاوفىمق006سنةصتىالتاربخفىذكرااإلغريقلبالدفييمانسمع
فتأخرتالومرىاامهداقعليهكانتلماهامنيرفىكثمفايرهنراهاالجديد

ودتيجديدةشحوبالبالذودخلتصنيرةءقرحتوأصبظيحةالهالمدتصالة

يقاإلغربالدحمالةمنشيثاآلنبمرةاألولىاأليامظكفروسيةمنانببهر
فنقرلالصححالتاريخءابتدامنذ

بخالتلىءابندابعخحهامنفحلعديدهوإلالتتءعبارهاألمرأولفىاإلغريئبالكانت

خأالثاهقةالجبالانقسمجبليةالبالدكانتولمابطاشسياسيةبالعالقةبعضعن
الجبالهذهبسبببقتوإلالتعدهبالطفجهايمونتكثرةوديانالى

عدةدوصقاصرآاإلغريقيالديسعىمالالنرأطويلةمدةدتقاالمواعالتيةوصو

ابدفاألتغتقال4وجزيرةايطاليامنبيرةجنواعكأيضتاتعلتنتصبااليرناتجزيرةعدضبه
دنانءجزهاأبمراابأرضمااإلغرثحلذبمماالصرىوآعياعقية

آلماثانتوعنرأومدينهيهيرةحمرلتهاةصآلالتطماتاذهببوأيما
االنقردآواليةصبخربأتاكايراكثإذاخة6قاوجيركماماتحدنا

األخرىلقردمغايرة

عحرفىنظيرهعنمافرغاتغيرفقدالجديدالعهدمذافممومةاطنظامأما
فهابقيالتىارإللةىتقرياوحدهااسعبرطةفأصبحتروسهرم

كانفبخشاألخرىارإلالتوأماحاكاناءدافهاوكاناةيمالمةءاهـكو

االمةاطالاالجتماعيةلةاطتفيروألألمةفجهاةالكانتوبعفهااألعياننعددامج

حتىإخاءقياقيمستقألالمرأةمركزيزلفإاكهوميهصعهدعنكثرآ
كرثءاألرفاعددكانكهالكوزئثةولجنائللثرةادناإبعضخماأنه

األحرارعددمن

ركأأماكنعدةيقلإلضتوصمييرسأياممنذكاىالمعبوداتوبقيت
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بجهةأولتأئومعبدوأمهاواستقاصهاالةاآللمناجماةارإلالتجمغمنيوتهنها
بطشرابطةبكلثابةهذااجماعهمنفناسيىشجلسفحعلىكهأفيب

اإلغريقأوىالالنيئاالىنسبةالالنيةابالجامعةئهههولذااإلغريقجمغ
ألعابوىةاألويمياباأللهثابطمترنتالتىاألخرىاروابطؤناالويةهابا

كأحزئوليزبمقاطعةولمبياكأالسنواتبارضأربمكلحفلةطاتيعقدكانرارياضية
اخهممبوأشهروهرئوسرللعبودئمايمر

اإلغرتقالمردواليات

اصبرطة

بكرخ

كاصامتمام
الحرتبأالموو

األصيةاإلغريقبالدمنهاتنألفنتالتىالصهيرةاوإلالت
نىوكانتبىالجنوبالجزتييماميوأزجوسفىوطةإستز1
مورةكهبرنهزبلو

برزحكورنحةعدزنخةقيله
ةالجزينضبهمناألوسعاالجزفىطيبةوكأثياكص

األموالىموجهةعنايتهاأموكانتبونيزبلووإلاتأاسبرطةكوكانت
المجاورارإلالتعلىكهابسطعلىالمحافظةأيمهالمافئذلثووالنجوغهاالحربية

فقطبلوبرنيزفىحربيةوإللةأقوىأسبرطةوأيمنلسلطاخهاخضعتالتىاال

مكرىالههالنظاذلكقوالفضلاألخرىاإلغريقوإلالتجمغأيضتافاقتبل

خطمنوأولوتمرينهمالجندتعليمحيثمنالحربالسلمبينيفزفالالذى
الميالدقبلالثامنالقرنعايثىحكيمرجلوهوليكرخاططةمذهلإلسبرطيئ
لألعالنفسهاعدادمهمالنيةسليمرجلصحيافىعلأجلوكان
التىياضيةالىباأللعابالقيمعنواليفترنخثنةعيثةفيعثونالعسكرية

بهيشعرونىاكالحربىواجهملتأديةاعدادمشأنهامن

زض5ضاأوبص
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ذلكمنأمتعاضتوالحدهذاالىبيةالحرباألمورئعقفلمكأأثيناأتآ
العطيماألدبىقئوالىاالليةالحضاؤالىالداعيةاألخرىاوسائلالىااللتفات
فىيدمأفجهاكاذالثدمتفلممالثمجهاأمرهاأولفىأثينانتو
حتىأيديهمئالسلطةيجمرناازاومااألعيانأيدىقالسلطةورقعتغهرما

أناوأبالقوةحقوقييمينارابأنتزافميطاقالحدالىاألمةإرهاقهموصل

مالدالقبلالسادسقرناأوائلفىفسنكأصورنالعظيمالمثزعفيهمظهر
األعياناستبدادمنبهاقفتنللحكومةجديدةقوانبنمق495سنة
معظميمونأنعيييمانصبجعلالذىالمبدأنونفوذمخيسلبمأوان

االنقالباتعندشيئأيفقدونالذينالحقيقيةالمصاعأمحابأيدىفىالسلطة

قمانينفنالحخومةنجظامالخاصةرغأخرىقرانيننصولىسنوقدظيمةاله

محرالىقدموقدذلكوغيردمازقوالىواجالثخميةوالحقوثالحياةصة

قوانيهامنضيئااقتىإنةفيقالالثافىأصأيامفى

أحدلفاقفعاصبقاتابعضسخطبسببطويألالنظامهذايشمروا

حومحهفىفعدلبادلمطةصتبدآابموصلوهكهشتراتكابنالمدعوءادعا

جمانئاسلببمنهجماطافىوزادأثينامدينةءووصماضدمءوالعالءاألدباصرله
أثيناأملبثارىصآسابنهترلىولماوهلخلهالثمعبحريةمفعظيم

مخهاوطردوه

صرلون

اإلغريقيةبالوالياتفارصىعالقة

الفارسيةالحروب

افرسءاضيالنطاقهاوسعيهفعظيمةفارسيةمملكةكورشأسسسبئيهففماعالنا

ملىلتلهيدبأرضيااالذاكاذيقدإلغروقدكانمق125سنةفىالملكتولىالذىاألوددارا
الرىهذاخضعفالليدياداملكعليهاتغلبالصغرىآسياشوافىعلىنعده

31بخفلى



هذهلثتومالفارسأيضئاخاضعةيقيةاإلغرالمدتتلكأصبحتالفرسحم
فارسعلىالطاعةعصاوضفتولإتفتأالفرسبظلمشعرتحتىطويألالمدن

اإلغريقاضرانهموالجيهثثداعدةالسفنآثيناأهلسلفأمق005سنةفى

مقء99سنةليديابالدعاحمةكسازققالإحراقمناالحمزابويمت
زوثاطثمنمجنثمالفتنةداراأنهدشواتستالقتالاستمرأنوبعد

العظيمةدولتهبينتدخالمعلىأثيناأهلمعاقبةالىخهضثمبأكلهإئونيا
واإلغريقالفرسبينالحروبابتدأتذلكعلىرعاياحامنعلجهاخزخمقكنواطروباجب

وانهزمتلواففمث294ةةفىاإلغريقلألالىجيطارفرسلةأرالفارجة

ةإيحمجرفىالعراصفبفهموعبثتبراجيؤحهم

آخرأضىاجيثإفرساأرسلمث094سنةفأىبسنتينذلكوبحدنمرشوات
ةابئفىكرلونثتءقرباإ4جرثعىاالةطرلاألوأنزااألولمن

ءاألثينىالجيكمامحنأثذعلىحفالىبقصدكأقيمالماطةمنةالثرقي
بضادهوألثياالجالزةيرهاصضاالمدتاحدىكبالقرجالمنقليلعدد

علىكبرشرهزيمة4ومزكهمرتزندفالفارصىالجيققابلكهلمتيآدسال

تاريخقبلقواإلغرتخاأثهإيختاتأثيرئكبرالىكةطذهنؤيععددة
االصارحتىعادةامعارجفئبعدنذشأثيحاأخذتاذوالضبشرقا

الفرسأسرفىقهجانإثاإلغربالدسإصتبهاشأتأئشأت

فىمنحتهلحقتةأنالأخرىمرةفاإلغرثةمهاصداراعزمفىوكات
زسيساخزإلفهذلككفشمق584سنة

أواخرأيامفافاركطقيجتيةفارعالةتاوهذلكفاعرنتوأيممعر
ويعدابإخافبدأاجزرسيصالتردحتىقائمةالزرةوبقيتهداراالةبالفلىاطروب

اإلغريقلجألدغزوالىهتهوتجهذلكلهتمأن

اونياجرارأترجيثىومعةبنفسهزرسيىاجخرجمق08سنةوق
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الجيقهذافرمقاتلألفألفنحوتقديرأقلعلىعددهاذكانقبلمنمثله

الدردنيلهييمثإلثعابرآالسفنمنقنطرةعلىأورباالىآشامناكبير

أتيعلىالنهلبقصدكأيالياألوكهمقدونبةوطرايخةدوإلاخترثثم

فعلمأجزرسيىأمنيةغايةومرونخريبهاأثينالضثيهئهجثثمالالمن
مويلهفىوافتالذىالظاهررالمههرألنهبيلمرتنمأزثمنونسيضافصسأناإلغريئ

اوتياجبلبيناخصقممرهذايلوشمومنةالجبالتخترقأنالجيوشيمكن
اوإلالتمعظمفاجتمعماالدخليجشواطىعلىممدهاستنقاتاوبين

لحايتهالممرهذافىرجمطممنعددآووضحاكإسبرطةثياتحتاالغريقبة
ارقوفعلىجزؤالذىالقليلالعددهذاسحقرجمالهأقهكااجزرسيسفأرسل

بسلينمحماربواالمبرطيرتمقدمهمفىاالغريقوكنيقهطرفى
فبيناحراكبالوقفالفارسىالجيشلحاشصالاالبهضربتدفاغاودافعوا

طاهأماقلبهأساالغريقتمخاثلردآعماذالحالةهذهمحالفريقان

والفرساألاإلغريقشحرفاالجبالءورامنآخرقطرتعدالمالمنلهافرس
الجيشيقردنالذىاسبرطةكمأمرذالثوعندعلجهميزحفوتالجبلقةعلى

لحايةاألخرىارإلالترجماليزاجبموأنسبرطيونامعةيبتىبأنقياالغر
شجاأدهشتبشجاعةرجل003وعدداالسبرطونعاربوهناكأأثينا

االصبرعلببنصاالصبرطيونمقانمالعددوفرةعلىالنظحروحدهاالثجاعةأقغيرثالفرس
ارالجزيثهمفىيؤشأذالثوىتإفرسامنمحميماددآؤافنواالمقاؤآل

نيتزعزصالواقنرنوبالسهاميرمونهموجعلوااالسبرطييمنبدعلىوقعااذ

اثنينأوواحدآعداآخرعنماتراحتى

كأمؤبيللألتنعركةبتعرفالتىالمصكةهذهفىفزوااإلغريقأنمنوبالىغم
الفرسلخثىوطنهمعنالدفاعسبيلفىيموصنءأضدارجمالأنهمالفرشأفيروا

االلةالمواخفىتأثيركبيرلذلكوكاقهمبأ
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هذهءأثناوفىمق084سنةأكسطىفىبيلموشواقعةكانت

منالمثرقىالثاطىعلىالفارصىاألسطرلتحارباإلغريقيةالفنكانتاراقة

األثيىاألسطولقاثد3ئكإلستثحفاليقاإلغربالدمنسطاألالقم
الجؤبالىبأسطرلهانحازأثيناحلىيزحفونموأخمبيلموممرشاأخذالفرسبأن

أيجدولماأتيمنالنربىابخوبفىشآلميصخلتيالىوصلحئ

الىالسفنعلىنهاسجمغنقلأثينافىفرسامقاوالىسبيألتمسيهيىثا
منخاليةوجدوهاأثينافىالنرسدخلافأخرىجهاتوالىيرسالةجز

أحرقوهانمفيهامافسلبوانا

جزيرةمنبالكرباإلغريتىباألسطهاافارسىالاألسلىالتقىذلكوعندصالبرواقعة
إلفارسىاألسطولقرنوخفتهماشخبمبييقاإلغرجميروهنالكميىسا
جيثهنعطمآاءجزتاربالدهالىوعاةاشالطذهكسيىاجزهـدنرنغ

مهاقسنةسبتمبرقميىساواقعةوكانتااتافى

الذىالفارسىالجيقوبيناإلغريقبينمعركةحصلتمق974سنةوفىبالقاشةك

كباللىواقعةفىالفرساإلغريقرفةئيوسمارذبقيادةرسيىاجزتركه

أمامآسياشاطىعلىلآلبجهةوصكراآعايهمانتعرواعينهالوآوفىيكواقعة
سيسامكسائزسجزيرة
فريقينابيئفاصلةلوخوبنسالميىالثالثارقاخهذهنتف

عنجلوابسنتينذلثوبعدذاتهااإلغريقبالغزوعلىيعدهاالنرسيقدموأ

إيجهبجراحتلىهاالتىالمواغجمغ

لركإلسعصر

أزىكانمق8403قرننصفىسالميسألواقعةبعدأق

امحتبارهويمنوالمعارففنونواالعلومتقدممنبيماامتازلماأثيناتاريخفىر
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يركييىععرصرالههذاوبسىعلمةالدنياتاريخفيصررالهأزىمن

لحركةالقائدصأثنائهقنالذثالعظبمصاصالىذكبركإثنالىنبأل
بأثيناالاأل

بىمنتابرخطيئامصقتاوقائدآوحةبيةشوتربىأسرهيهريمةمنيى3ؤلد
فاتلهاعلاجب11شاعرآهبالباطردثكانالنظربعيدوسائئاعظبئا

الريفةجوعهيرغمنءشىالىيقمدوالالدنايايأقىالاففأبى

للبعنانجهومازالتبثحتهبهمقلوفامتألتبهيىفىالعالةالصفاتمنهأثيناأهلعرف
راثيةحقوقأوسلطةنبدادصالعلىبمالأثحبهصارحتىنفوذهيدشمزاياه

الداعيةاآلشابأمذلكبأناعتقادآبأعرهالشعبليةقىرغباتهأجلمننو

تحمعاإلكيهزياثيدنجارقةذكفىبأثينانوالحثومةانخظامالى
أفرادلجيعفييماوالماثةالدضلفأباحمثؤفىللداولةالمدينةتالثرجالبه

وتجذالهمحمحذلىعلىئوحمضورهعلىالعامةيزخربلكاتالثحب
منالهالتلكتملالتىاألساطركانتنمننبدافثابمحالجهايرخلواق

ارلجلىضاميراللدضووتأواإلغريقبختاشقالبحثلوئنناوأسلوبممعنىمايهتبأبلغ
ربركيىق

جمةفوائدذلكمنالثحبفاستفادالعادية

ثكئابرالههذافىالنواخعدكر
وغرواميزومزرينو

عمىل4عحرايراالتاريخأنقواط

اظيمااسددذالثقمرهعلىفيهفايربركيى
ذالثوركاطواصدنجفىالنبفاهمن

مصراذالثفىأثياانظاالحضارة1ميا

والغيرماىتبلفهأالحضارهمبلغامنبلغت

بركلبىعمرآخرفى
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شفكليسوأيريبيدوالمصؤرفدياسالعصرذلكمئاميرأشهرومن
أستاذالفبلوفكئقراطالوالمزرتثهيروييةااياتالرتباناقالنوافيكزة

الثهيرابونافىافيلرفاثأأفالعلرنالبىمعر

فيالفضليضوقدكانبميسءأصدقاتالىجالكانواءصالومعظم

لةانصاثحمنمتفاوروااللهلمعاصرتهمنجغهم

أنفامبافىجمال

قراط

ةالعظيوالمعابداالهقةالماقبهاثدأالأثيناآلعظىيظيرأن3ييىأراد
ةيابزوالنقاثبنالممرريئرءأبأيدىالجياةواقائيلابديعةبالنقوشجميهاوزين

يدرشاراثلوالالقرشهذهبقايازالتوالألبهراألنفاصفدقي

بابهافىغايةنهايهاكااويخظروضااطاضرارقتفىالمصورين



أيامءابارانقضدللجآلاويدمأالىأهرالعصرذالثأنلهيؤسفومما
بيدهييىغرصهماانقضاثهعلىساعدتالتىراملامنأنشكوالبئلمه

اقثيلحضورالىالمالسبلوتسيهلالمدينةنشؤادارةفىالعامةاشراكمن
األشفالالىيظروتاعاروكلالترفبيبدنفرسحهمففدبالحفالت

الحصمةاضطرابالىثمإسحباانحطاطالىذلكلىفأدواالزدرااألنفةظرالدية

االكبراإلجهمدر
محروفتحه

بدوبرنيزحروبوفتنطريلةأهيةبحرفىبهيعرالخهاهبعداإلغريقبالدوقعت

اإلغريقساإدبلوبرؤ3جزضهالىنسبةبلونزنيزبصبرمرتةعا
لحاحهزهافبهاحرتبلالقدمتءقهافطمق134404

ذبآلمئوؤيةمةبالدكاؤلمألقلوالةبالحروبمثتنلةانرإلالتهزهبينانال
وروالالتقدمأسبابفى

القرابةشديدووأهلهااإلغريقبالدسمالىفىالتىالبالدهذهومقدوية

ورزاغاالإعنامرىاةآمرأوافىنوايمالبأسعظيموالجمءياآقويقغرال
وكانيخلبىكأالمقدوفىيبيللأياملالتاريخفىهامدبهرطميمنوأ

اندودافدببوالشاصيةالحريةالقوتتعاالجأشةوسالذمنآجانبعلىالمالثهذا
غفلةفرصةوانهزاإلغريقحضارةفيهافأدخلبالدهالىءاثمعايبةفى

العطمةدولتهببناهفغاالغريقيةارإلالت

ونةفيواجغعلىفتغلبالجنوبالىهخهثمثممالافملكهوسيعبفليببدأ
كهوتهييرواقعةفىيقاالضعلىوبانتصارهلهسيفىاعترضتهالتىالصعاب

يقاإلغرتاريخازرمغيناطذلكشوإلالخهمجميملهخضعىقك8شة
مقدونجةتاريخفى



جمعبمإبخبرخالمألخما

طةاببمخما4عبألطنجلهالبم فيثثحاحامطهال1 اث

ءول31آءممم

علماثهكبرفيأجمطننتحم
ءياكااجمبمممألألبههـنمتهي

لمجمطئملمكحأبنيهج بءعد1يهبرشجمبمبم3
مء09بالملمبربخ

لمبخمء طحلكا

عصكبمثالإالمرزجممذضخامممما 9إبم الح6

ثبمةجمثلح3اهكاليم80 حإلثاط85
3ألا

هالح

8ياكماصالجمبهول لتشا

ستجيبزلجيططحا ءضئبماجميبيمهالصننضحإ
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مفدويخةشنبلمااتقامالفرسبالديغزرأنأراداالغريقبالدفىلفايباألمراستتبولما
قاالكرلى

مثك6فقتاشنةإربهويخهبينهحمالتالمنيةعرأنمضىفمابأثدضاهؤالفعله
سنةعثرينذاكإذعرهكان3االمحندرءابنهفلببعذالمفكوترلى

المملكةتصادارهسنهحداثةعلىالبمنهأنةمنهمزكااإلغريقفأعنرهضط
الحضارخاإلغريقيمابعيدعنأبييمامثلظرثوألةأريمهاعلىجلىالتىالعظية

العظيمافيلسوفإسنططآليألتعليمهارواخبيةشأحنأبرهرئاهوإن
العحرذلكفىاللمالرمحكبركانالذى

اصنخغاتأوللعالهمبرمنكشةواحدوقتعلييمائباالممندرفثاروااإلغريقاسضف

إاالىتروكانتفحلنأنقبلرضهمفأخدكايظنورسابطثتاكبربأشاأضدأنةأجمع
مبهمشدبهالحرضئتالثزمميعةطيبةء

جمغفعادتعقابأشدفعاقها

المكوتالىيقبةاإلغراوإلدات
سلطانابارلالصمكندعترفمأهياوا

بالدمجمغعد

تربخاالصكنهدلبالدوأينظراالعكندرالى
االفرشنجأر

سانىمنبلالقاهرالفالبنظرهاإلنحريف

األئمأماملمالممملالىئيىنظرة
فلمبناصرماآلخذاألخرى
هذهاألمرفىلهيستتبيمد

االستعدادفىثرعحتىابلالد

المقددتبهرايةاالسكندربثأرلألخذفاركابالدلغزو
روبنمثاالبدارآثلىعنالفرسمنواالتقاماإلغريق

واجزرسيداراظراتجياقفعلوهماعل

3ربخ
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رعندالا

ىالدشصبابا

اصوسوأت

إفائرنوظضهوممقكثسنةافرسبلالدلنزواالسكندرخرج
الذىاطائلالمقصدالىباالضافةالعدديرصشوانكاتالجيقوحذامقاتل

نظهرلهيوجدأنقكنصرآكفالقاصدهارةعنظامهحضفانأجلهمنخرج
اتاريخفى

كأغوايقنهرعندافرسافتمابلهالصضىآسياالىالجيثىهذاضدرثاالسار

امستولىالصضآلسيابىاخراثافىااءحذاالمسيراصلثميخفقالبعدفقهر

فلمإصرىاآصياأواصطفياتجهثمطريقهفىالىاالغريقةالمدتحصرعلى
طريقهفىمةمقاأىيجدفلمأالثابالدقصدثمالفرسأحدستطريقهفىيقف
ابحراشافىمنرقىاصهالىاطرفاعلىلهاصئوكىمديةالىوصلحتى

الفرسمالثالثالثدارايقإدهشآعرفارجيثئاقابلهناالثسطاكاألبيض

ربيةاطاالحهضدرإةهاانبصبنمتابديمدااحهثرهحالاقدهسسنة
مرفتاهاراداصوفزالفارسىالجيشثهلراالمحندفثتتوقىتهجيمثهأونظا
إمثوسثربراقتاراقضهذه

صفىاألكبرداالح

أصررديةعلىزحفسإسواشةفىفرساخدراالحهزأبعدأنءاالصتيال

وكانمعرالىقدأثمآالثاعلىامتيالؤةتمبذلكوءبهيرعابعدفأخذهاهورملى

االمحندروصلفاالاالررضدرثحروبهمبسببمهاصاميخهااستدعراقدالفرس

عنسوهلمايونالمصىبلرخبآشاكهمضةفىافزماايلرزالى

مصرأبرابهالهحصففتالفرسحمثانالهبالذلمنهالولماحكهعدالة

منففىوقابلهمقاوشهعلىيجرؤأانارسااراداتبلعضاتبدونودخالدخول
ممرواالمخ

سيرهياحةاكبرىكهاموتواحةالىاالسكندرسارثمومنبترصاب
بهيرااحزايمآيدىذلكوعندأمونبابناكمنةلقبهحيثأمبرنمعبدودخل
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والنقاليدالعاداتيهملأذلكخكنهلمعبوداتهمالقرابينوقدملينالممرلديانة
النظاميةلعابوايةالمهسيقىمصرفىمهافأدخلااإلغريقية

مدنجةءائابحرىموقعذات5راقوقهرافوتيمىقريةآناالعندررأىصال
االصكنمريةتدلهمجاورةجزيرةثنواألبيضالبحرشاطئبينجيدءلميناكؤنمهافق

ثمااالمحندريةعماهالهجديدةصاضرةضدماكاأنثأةاروسجزيرة

ثتمرسيانذالثمنفنشأآورهالمذالجزيرةوبينبيهاءالمابردمأمر

السيالكاتهذاوقئناالىالدنيابالداأمناالصكندريةمدينةزالتوما

لخامةالمدشاأولغايعتبرإيرماتاتحكأجمياةمديخةبأنهايصفونهااإلغريق
ءابلألدهبعدعاوعظمة

االصكنصرقوحالرففىاالخرىقوحهالىخرخممرفىاألمرالإلكندراستتبأتوبعد

إاللثرقالجزيرةأرفركمجزوبرتامإلىساصومنهاأخرىمرهيةسورفاخترق
بل4واتإزللواقعةقثهلفبددالجرارهكداراكبجيوشجيوشهالقتحيث

لسقوءابنداالفاعاةاراقعةهنهنتقمتهورآكداراثوفزهألل1سنة

أنركطدولة

كلاالصتيالاالصكندرسارثملممابيراضينياالمحندراالبليرنرحبذلكوعند
سفىعاعةمنهاوغنمالملنمنوغيرهاسيىفىعاكتهاعلىواستعلىذاتجهافارسيالدالى
االمحندراسراحأنوبعدواألجماراكريمةوالفضةالذمبمنيحصىالما

باألفغانشاناآلتالمعروفاالقليمقفاالفرسبالدفاصيةالىاليرواصلقلبآل

منجزمعالهتاليالاجبامضايقعبرثمجاورماوماالىوشةوالزكآق
ملىءاالضبالكالبنخابالدمقاعلىمخهاواستولىاطندجزيرهشبهفدخلءاألشدارجاله

بالهدنجإبالجنوبالىفساروخوفانعئاجنودهختفاضرزاسيرهمواصلةيودوكان

أمورفحهاينظموأخذبابلالىعادثمالمحيطخائىوصلحقالسندكهرتتبفا

اطالىاالسكندوبةيبنةموقعبجوارهنبرةبةقيتبذبم



االصكندسظة

الوأعااتهت

دولةنتيم
درالصا

01ة

عرنومثكثسنةحياتهعلىقضتبحمىأصيبكنهالعظيمةدولته
رشهبوثمانيةضة33ذاكإق

فىنوعطماومديرآسائئاكانبلفقطبئاحرقائدآاالحضدريمنيلم
ذلكفوشرعساطانهتحتواحدةدولةوجالماوالربصرقاتوحيدنية

وخوشيقهاالغروالحضارةالونانيينبالتجارقحهاالتىإحرقةاداباافألفعا

ارساثلأعظممنذلكبأتمنةاتحقادآأيصابذلكترادهعىوأفاريةجةبز

األمورباصالحفؤحهفىيغنووتوحيدكهمربوالةالثرثعاصرزيجال
أرسططاليساعمتاذهالىأرسلآنةاألخيراألمرذلكؤنوالعايةيةآجاصا

األبيضالبحرشواطىنفتحهاالتىالبالدثوغيرحاوحيرايةنباتيةجموعات

الحضارهانتثارفتوحهتاثجأومنعالئالحصئالفحهاالندنهرحوضالى

تلكوبقيتاإلغريقيةبالصشةقحهاالتىالبالدخوصالرثفىاليونانية

آخرأشفحهالهذكماناالسالمعلبهاتفلبحتىفجهاظاهرةالصبغة

ألاتماافه
الطالسش

مق32313

اطيمهذاتفؤلىشقينغيررأخاصغيراابشاهءراكشاالبمدصتوثلما
كيمانءالحاصااالمحندرقرادأحدكتاسصبرصايةظيمةالدرلةعلى

بعدفماصئمئىالذىبطليرشمعضفاختاريحكهصالالدويةمفءجز

ولايةلميموسبطلأل

تعاولضمقلوالجمااللةمابدالبطالمةلفظعيهميطلقأناألجدرعن5
االخيرالنظا
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االوالبطبرسمحرفىعاطترلتإلتىسةاالبطادولةؤمسىهركأاألولبطليصسدو
قرادأعظممنبطليمعستوعيهاالىوماناستبالالىاالسكندروفاةمنذ

مقدونيةمالثفليبقصرفىمعةبىشألنةالييماالقزبيزأخلصناالصكندرش

أحذوجلهاالصمكندرأحفرهتوثفالفاأيامخمابالدهمنىقدناص

اللمفىالسرقتمعةويقضوترباطبيمافيحياوتالذينبعةالىقؤاده
محرفىعلىأاطنرلولمادافحاعةواطحهةبالحزمقامعربطيوسإتو

بمحعرعهءابتدامنذشحروقدحمابشواشصإسباافيههابلكلمث323سنة

ننااشاعلىغلبالنهودهائهبقزمجنخةولسطةافىلهكابركاسفيافسة

طيموسأنةعنةيؤفىلوأولفحهابالسلطاتمستقلمصعلىارصكحمهنفرث
بمىو

يديرانةوقالطكاساكأضهفىعرالىبلنخدراالصةثقلتأتأراد

فافتوفاخركبحرفىالمبابءوحييفاحابمةيخةمقدالىانقا

الدانافبىاآلنخهاحيأناكقرةتاألحداادخانمهأيامفىاتتثممنف

ثمسبطليهفتهوهبهيرئحارتهبجيثىرالىأفمنةدصءغياشدوال

مابطليوسافبمزاصوافنخلىهمعجممعابمهءلوعاليهسءبررجالسط
اكأاالمبافىعلىاحمجهمايمتبكاتعلييماوأخييمااالسكندرابنبشادةقامعتر
فيهاأوزادخهاث

سلبصفؤحعدواسضرلىريةصمناوجمفءقيفيأةبطيوسغزامق023سنةوف
االولهذهباستردادهانهتدولتهنطاقلتوسغببهيرةبحروقاموقدالمقدسبيت
بذالثلمصروعارتقبرسجزيرهعلىلمالواسذفقدهابعدوريةاالبالد

المتوسطاألبيضحرالبقيةالبحرالسيادة

السديةالهأحروبفىأيدخلالتاريخذالومنمصبمكئمف503سنةوفى

ويقاليةسمبهدرامبافىفزادثشؤونهاقهوشبالكهلتنظيمانحرفبهير
آنةيمرونوالذينثهورتينايئخفهاوداراالصعكندريةلداركتبالمؤسىانة
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ابنههربتنيذهقامىاكوأنالمثررعصاحبهربأنؤيقورتاطالمؤسى
الثافىبطليموس

الديانةوبيئديانهمجنووققالممريينديانةاحقرمأنهعنهالمعروفومن

معبدلهأعدشابيسيدىجديدمعبيذلكأجلمنوظهراإلغريقيما
المدينةبتلكءباأجملانهكاتقيلىاكيةبااالعضدكهالتيرابئم

المثمبافافىبطليصسإلتالمكعنتنازلبسنتينبطليموسوفاهوقبل

ئففيالبدباسم
أق2742معاوثالنننمايةالملثسريرعلىالثافىبطايمعىجلىالناقبطدشوس

شروهأياميمافىفانسعتبالذكرجدماصالؤراتاوالحروبمنفهايحدثأ

والىارفالعلوأانتضتإرةالضوتقدمتالالد

ايرعلماتإاقديممنالفراعةحفرتهالذىالقديمالخليججددانهأعالهتفيأمماله
رالبحرقفطبينةخجاراطريقاسلوكعاداألحمرالحراالببين

القرافلسيرجعلماإصاطواالمعاقلمناالوضيداماتاطوادىمخترقةاألحمر

مربادباالىصلتشحتىالمصريةالخارةفتقدمتوأسحهافيهااضجاريةا

جنوتادااتيرالىصرزادواط

ثحراإلخكريقبالدخشأتذاتتجارةبهلمحرنتذءاألببضالبحرأماللتجارةنهمعاض
السفنلهدايةبطليموسشيدوقداكحيرشهاطةعلىالتىاألخرىالالدمن

باسمخالتاريفىاشخهرتفاروسجزيرمفالثرقىاطرفباعظيمةمنارة
علىبرشمسافةمنليألأشعهاتسطعارتفاعالكانتولعنمكأاالسكندريةمنارةال

اقايتباىحمناآلنخهاويمميألافالثين

تحفدارنطماثومعأنهبواآلداوالمعارفنثرالعلىمعلىحرصهووالملرتالطوم

ترجمةاأواألدبتاريخفىعظيمينأمريئبانجازوأمروداكتهادريةاالصكعمرق
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تأليفكتابهعلىكأيؤتماحملهوثانهماييةاالغرالىبرانيةالعمنالتوراة

القدبممصرتاربخالثهيرق

جزأقامهاالتىاآلثارآموثاالكلاوتشييدالمبافاقامةفيالدلفيهملو
وهذاصداكأشبقمراآلنالمروفكأيخاةجزيرهمعبدمنكبير

المعبدذللثمبافىموأجملءالجز

ءواثامصرانتجاخلالغريقسهلأنةاثافىبطليموسعنالمروفو

نتذيموقلهممتعمرةدألذلكاألراضىالميهبوكانبهاجديدالأش
انبومبجهة

مبافي

بنغرالا

اطزانتجلفيلمعبد

اعجبانر

الئاكبطليموسلهاثانيوسبالابنهلخافهاصاقابطليموسزقمث642سنةوفى

بعديلبثفلمافراعنةاأيامفعليهمالنتالىمصرأمالكامتدتأيامهوفى
ممربينالحربنثبتثممعرالىقةبئقيرينيقيةءضمأنالمكتريه
األخرىزوجتهوقتثحهايةرسبملكمروجةالتىكانتأخهقلببريةوس

ورىاالثاعكءازابالسيرأسطولهأمرعظيمبجبقأالثاعلىبطلبموسفزحف
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جمغلهلخضعتبرآاالالجيثعابهةءأثنارآالمدنعلىالجهمباالجبشليساعد
منالفراعنةمسلكماكأالفراتنهرالىوعلصتىزحفهفىواصنعرمورية

وفارسبابلادأيفتاهففىوصلأنةكالمهذاآثاربعضمحلؤجدوقدتجلهمرمألاشل
طاسةالءز

نماثلمعةيأحضركثيرهونفائيغنائمرجعمحرالىوعندصدتهوميديار

7ء

ء05اأس
صممسزحى

اققى3رالخزانبعدفيآلمعبد
األجانبالملوكمنيرهمتينركاوغمصرمنأخذهاقدنالتىالممريةالمعببدات

لهالممرييئمحبةفىذالثفزادالفراعةزمنمحركزاالذيئ

سعتهاتزيدءاألرجاواسعةدولةفهاالىمنكؤتمنمعربرهةعلىمتو

الىشثاأليقاالغربالدشواعكمنممتدهفأصبحتالفراعنةأيامهانظائىعد
فرقاالنديةااطدودالىغرتاقجرينيقيةوجنوبايااتيو

جمغنالسوراصتردبلاالمعريبنيدفىجيمايبقأالممالكهذهأنيرء

علىبالمحافظةبطليموسوممتقاعمغاليراإقإليمعدامابالدمنثرقهالاألراضى



رفربر
كجبانر

ةءونرمعبر

انتلكصر
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بةالنوبالدداخلفىسلطانهؤذالبحريةليةالضممتاكاته

إلقامةمحتادببايةمولعابلكانفقطشديدآمحاربمااللثبطليموسوأيمن
ضالدأشذاتعظيمةباقيئثالبطالسةمنملكاولوصالمعابدوتشيدالمبافى

الىرونقهلكهحاطازالماالذىإدفومعبدشيدالذىفهواناريخفى

المعريةلدمابدحيينغرذجبنأحندندرهومعبدوصاآلق

لسةابطاااصفمحالل

سإساثفافالخامىاكأانمابطليموسكالمتولىالثالثبطيوسوند

قبرسآمالكهاصىت4لهاثوأبرمعلىالضعفاستولىآيامهموف
االهروسةحمايةرالعاجمهايقضىدصةقيوقيريؤت

مصرحمايةمصلجتهامنيرأتثكتهاقريتدذاكإذروتوتو

البطالسةأيامانتهتحتىالخارجيةمياسخهافاألتعاجةالتاريخذلثنذنجقيت

أالعافىسياسيةمرلةالفترةههذفىلممرأيمنلكوكخمفةعاجمهاوغلبت
إخههمقتلواماكئيرآئئتفختفينالمدةكانرامزهفىحكهاتوراالذينالملوكومعظم

والمارفاللرمترقيةفىإهاآلبهيرآذيثلمجدثلموانبالمفكلالنفرادوآقاربهم
واآلثارالمبافتشييدفىأو

كاعحرالثاكبطيوسوفاكاتحتىاطالةهذهعلىمصرزالتعا

عندذكرماعلىوسنأقىمق15سنةفىالهيرهكأديهئئرتطرهابنتهلخلفته

بالبطألسةروميماثألعالقةعلىمالكل

ادفوصبه

ذوءبتداا

معرقرومبة

البطالسةرفىمصرصالة

ابطالةيكاأمالكهانقكوأالروهالقوةمنعطبمجانبعلىالبطالسةزمنمصركانت

فىدولهماتسعتنماألقدمينالفراعنةأعلظمأمعكعنملوكهممعظمعهدفى
1نلربخ



هممدطولأتفقدحرنآخرفيزنفىاتساعهاكؤمنكهمءيعضهد
وتهافىآيامأعظمأماوفلسطينيةوصوروقبرسكبرقةألعلىالجلةفىسياثتها

فيالدلفزمنكانتإذاألوائلالبطالسةاألربعةعهدفىنتفوعظخاونهمسمحم
الماكوائهةولخامتهداالمحندريةائتآالقصحر4عظىنتالعافىممدكةأغئماكهموورأت

ارقتذلكالىالدنيارأتماممبربيما

ورالفراعنةلهمابرابجعلهميمالمزاياالخهاصمصرمفىصرالطالسةولهاتفي
ءءالالكعر

دلكارةحفانبلممرآلعظهلىلالمااالغريقالعنمحرظهوضالخواص5هدا

القديكلةالمصريةضارهاطبقايافهاتؤشوأاألصلإغريقهقيقةاطفىىالعصر

الحفالتفطيظهرونالبطالةملوكفثألكانقصدعنلةالبطملوكبحمحفمااألاطضارآثير
5فامما

لةالمصراتلدمرثوالقرالننالهدايالقدمونكانرااالقدمينالفراعنةضىكيةا
صهالبطاحنارة

بابلذلكمثالحسنوأالمالقديمالمصرىالطرزعلىواطياصالمعابدتيثيدهـ

ابأخواحهوجوتيقزترأكاذرهدخبدإدفوومبدجمرنككخنمئومحبد
همأينسومأنفىورغبةإلتإلممرءإرضاذلثص3افراعضةمنممثيربااسوة

ملوككاتدادوأآباحهمفلتعممابعدبالالدعنءباغربملوكوتوهمح

وعاداخهممحيثخهمفىاغريقيينوكهمكانراالمظاهرهذهىيظهروناحسةإجطأا

جوشحهمتثيهلخمهمحعنظامفىبلالداخية

الىاإلغرينوروديالكثرالطالعنخعزاراألأوافىالمصريوننوالمعربيئاختالط
زاداألريافقرومااليونانتحارثارالألداأصكاد1طالةد سرولىل مت

التىيقيةاإلغرالغةالمصريعنمعظموتحتممامرواوتيينىالعنبيناألضلألطا
لبلردةتالىساالتذاكإذصارت

للباقاالقجونبهبراولكهمكانرلقاالكرالطرازعلىالبطالةمبامعظمكان1
أضهمالرحامدرفيماثالمدواقديماالممرىاطرازاملىنهاةاديفصيماالا
المحرجمهءقدمابكالنىاالتتانحدالىذألالعلواقلمبخهمىصالمهالنننيحاصاكا

فيالماالمحفظمنهاالفصدوكنالمعريينماتكمليئدعادمفكات3

المالةياأل



عبرفنوب

دكيا31و
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والمعارفالعدوملذاأنثمئماوقداآلدابوإجاهالعلومبزقيةئغنونالبطالسةملوككان

البطالةزشبدارمنيءئعرفكانتكبرىجماتومدرسةباالسكندريةعنيةداريهب
مهابولعلومصارتكعبةحتىالمعهدنجابهذيناالسكندريةصيتذلوقدالتحف

المتمدينالعاءأنحابرخمنأالهطألب
ادارعصرنافىالجامعاتبنطامشبيهظامعلىالىاقبةالعلومئنلقىكانتوبدارالتحف

هاصسدتحفباالاألدلوسبمايىانااألتراوأرالمعهدهذاأسفيمنالمؤرخونواختلف
لمأعاليجمعاإلغريقيةالبالدالىبنفسهيذهـعفوأنةالمسروععاحبر
المعهدإايمنفإناالصكندريةالىمعةهوايئاإلغريقمنءوالعالإلسفةالة

بطلميسابنهتمكنالهأوبفضلءشىفىأعذلهالذىفهوزمنيمافىفتحقد
ائشاحهمنافاف

يهبمنطالةالبملوكمهاجمكلفقداالريخفىأثهورهااممتبدارواما

وهوالتحفبدارلمجقاقسمأقسحينوكانتأيدجمهماييوصكمالقديمةاألم
بهاألكبركانالقمماتيقالووأشاابمعبدملحقاآلخراقمااألكبر

700صضاب000ض

ءالعالفقصدطبهاشيةاالمحندشعظمةازديادعلىالمعاهدهذهساعدتوقد

هادازىيمبمساعدهواألليفاسبحثباثحكوخدارسحهانتذرسسفةوالفا

صاحبكهإفليدشمخهمالتاريخذكرمحفظعددبهيرءهؤالبينؤنونحفها

اتالجغرافكأبطليموكوضينإيزثومهمصةاطدفىاألعرلكتاب
وغيرمالنحوىأبؤئونبوسوالفلكلزكهئاو

غيرعانعرفةماواكثرجذامظلمالمعاهدهنىتاريخأنلهيؤسفومما
اآلثارمنذلكيثبتماعلىعثورنالعدمبعمحتهمقطرع

منهمالتىرئيسواكتبالتحفدارىحوذبيماالمجزوممنأنغير

اختصاصلهماجمغانأيضاالمشهورونطاقهماباتساعوظيفتهعلمةازدادت
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وانامصرالإغريقياكانونظامتيبشومنوصالقؤمةانتخابمنبهما
داراكتبإحرابسبباندثارهاعخهماحتىبعيدينتجاوبهماينتفعمااالمصرييئ

اتقاثلنفيالعظيمةالحزانةهذهإحراثأقأيفئاالمؤرخرناخلفوقداحراق
دار

لفاؤنادعاصىمرعلىالصريرنتظيرمأسطرلهمعاأحغقيعربرلوسااليهنموية
نبأمرأحرقهاالعاصيمابنعروانقائلومنسنة001بنحوبعدهاحرقتاخها

األخيرالقولهذاصنحخاإلفرمزرخىساشيعرضةاللهرضىعرالخيف

بأمالهخاالجمنونفياشوباألدبزائدشضفالبطالةلملوكنوزمنقاالدب
الصةطاا

ءهزألنوالتاليفجمتابةبنفهيثشغلتبعخههاتبلمهموتقريهم
الذىالىاوبطايموساالصمبهدرتاريخفىكتاالكتبالذىاألولبطليموس

ألفالخاثءسومنباشخهرمانهفاتاابعالميموسويإآلماسطورهأتفص

لراننقاداتويه21جزبئكلمسمأربعةفنفممهعنالمذكراتضابيم

ـاإلغريخماحفىاألدبءارتاقافىنأثيربهيرةاثالهلهذهوقدكاتهوميروس
الفواآلكتابة

فىالدثردايقاإلغرمناجالدكيراباأدخلوامصركلابطالسةااضولىلمااضجاروااعما

جكوورالمحريرنمنهمتعالبهافييماصناعتهمونثرواالقعلرءأصكاخاتابطازمنق
التىظيمةالالحضارةالثيالئمالذىالحدالىبالصناعةاوعولمنالعنحرين

همنحبط

وسبطليعهدوالسمازمهمفىجذاكظيمةدرجةالىوصاتفقدالتجارهأما
شواطىعلىالتىابالدواممربينعطيةالتجارةإذكاشتفيالدلفافافط

يرامنتسافرالمصريةالسفنكانتنجوئاكالمدباحتىاألحمرالبحر

رنساأنهاكانتالهندبمبالدالىتصلانهاكانتأيضاقلربالهوبالدعدنالى

يقطراصالخالتجارهنمزعلىساعدوممايقيماافرقارهعاعكعلىعديدةبالدالى

الحاماتوادىنحترقااألحمرالبحروشاطىالقبلىالوجهيئبالموصلالقوافل
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السودانوبالدبةالوبالدحاعالتممرالىشدوكانتةفييماالسالجةوتأمين

ضراتالىبينومصربنالتجارهأماةقداكنةاألفىدشكاتتالرقيةكا

فاندةذاتمنواعلنتفاألبيضالبحرشماطىعلىالمنذشرةاألخرىاإلكريقبما
المصركبرى

كثيرينوجودرالهذلكفىالمصريةالتجارهرولجثالممةاباألسبؤن

اليضنونتجطمزايابكناالمامنوغرمموتمتعيمباالمحندريةاالسرانليينمن

وأصطولجيشدوصدبالباثاألاصتتباببففحلالتجارفىأمهاطمباستخدام
السالمةألموالهويضناتالتاجرمصغيحميانبىحر

ترإثماث

ومارلروماتافكاص

تمديئاكرممنئوأوسعهمبطهـثئااألرضأممأضدمنالىومانكات
األمورالمتحثمةسماوالرباأمدنتةفىأشكبيربادواأنبعدلحضارتهمفيوقد

اعئرتولذااإلغريقحضارهمننثروهطاذلكيكيرالحكومةوتعثكيلينانابا
التاريخأؤإنفىظمرتالتىالقديمةالدولمنشيرمنأعظمدولهم

نثأتهمتنتكاالىيمميةرالىنسبةوإنالىبدولةالدولةهذهوسئييت
الخاصةاألقاصيصنتإقواالنالمؤصوالنجاصهاوقتقطعأفحرثولسنا

فىكانتأسيحهاواتكاايوسزوهومؤسهاأنالىليرايذلككييره

المالدقبلالثامنقرنا

منقومبكخهااليزنهرعلىصغيرهمدينةأمرهاأولفىىروميةكانت

رهالمجاالقرىفىأيضمنتشرينالالتينبونكانفشيئاشيئآعظمتثمنالألتينية

رومباطأ
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ىيرمهاجمهماذاآنفسهمعنللدفاعميةررياصةكتجمبغاظقدوالما
كالالتينىباالتحادالذلكوئعرف

ومانالىتاريخأطوار

آطهار4لمدءالىالىومانتارخينقم
مق015سنةالىكهروثةألتأسيمنويمتدكأالمقكيةطور1

مق03سنةالى015سنةمنويمتدكهوريةلطورا2

م41كهسنةالىمق03سنةمنويمتداالكبراطوريةطور3

ملوكهاوظلمبعضفطشاألولالعهدفىيميةكهروميةحكهصةكانتطبةالمدطور
مق015سنالطصهوريةمحومةوألفواالمديخةمنومانإسافأخرجه

دقنفئألمنهصايدسصرئيسينالجهوريةأياماألمورفىزمامعلىالقابفنوكاتالجهوربةر

لمدةعوميةجميعةتنتخبهماوكانتواالعتسافالحؤرلةمحااآلخرأحدهاليحغ

منستهيريدانفمايالنظرللقنصلينصحاكالجعيةهذهصوواحدهسنة
لهيقالآخرمجلسئاالحكومةهيئةتثمملانتذلكعلىوعالوهالقرانين

أنعهراألشرافإساتءإؤسامنوأعضاؤهاليتنآتوثألأوالشبوخمجلى
قدممافيهاالبلدعلىثىالتىالحرجةاألوقاتوفىمحفئااستمثاريانرأية

علىالساطةمطلقشخصالحكومةياسةلىئعيئنالقضصلينبينالنزامنيقبم
أشهرستةعلىحكهمدةيدكتواليخآتزرآورفالجيش

ويسموناألشرافنالمنطبقاتالجهوريةأيامأواثلفىبروميةوكانطبقئببنعص11
محتقريئءأذالوكانراالسوقةالبلنيانويسمونالعامةاجطارقةافيروقفىال

أشاتمنبأحدالتزؤجمنوممنوعنةاطكوألبهاتمحاقمنمحرومين
منهمالمالاقتراضالىاضطرارمفقرملثدةيغبدينهمءهؤالوكانالبطارقة

يدىنجالىمق9سنةروميةمنجملةهاجرواالحالةهنهسثموافال
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األشرافبهاللهمجديدهمديةءانشايريدلتحيثكانواالمقدسالجبل
فىيثةالىالبستطيعونواوأصبدمواطالععلةطبقةبيماافقدألنهماألمرهذا
بزنااشأنوناترمنجمايحىصصاكيئمغموعينواابهملمطالخضءهنا

ةبمصلةالمفالقعانيزصنيمنمأنالربيونصمننوحقرقمعلىالفظة

كريعيةالىالببيانفعادتلابازىحقبماعلىتعذىمنوكلالبيييان
ففىفثيئاةشثأحقوقهمفىيدانصممصاطعلىالمحافظاتتالحاحوأخذ

افاالذلمالعبإجماألمةمفههنتانبعدالقوانيندؤنتمق054خة
امخهالقاصلانتخابصلمبلبياتخزل44سنةوثثاكرابهفتطبيقهافى

ماأقث6سنةاألمنممصلقنأولينتخباكاتوانفباألشرااسوة
وجهيمباألشراآانبكالاألمرانتمىفثيئاصشئأدادهـحقوقبهمرالت

الطبقتينبينفرثائححىوبالتدرجم003سنة

أبادانامنهاغيركلوامتدادهروميآساطانون

سلطانهابسطريمبةنطاقىفىأخذتالجهوريةحكومةقريتلما

3الروميةشعالىايطاليامنالنربىالثاطىعلىيمتدوكاناللدانمنرماجاماعلى

ءأعداأشدمنمشكباإلكثأهايائعرفكأورتاإشىتسعظيمةمقاطعة

أمغفياىثألعلىالىومانءباستيالانتهتيلةطوحروببيهمفنثبتانالىؤ
غلبةوأعقبةسنكاالشالةعلىذلكفقضىمف693سنةحصونهم

فبلداابامبالجمغعلىالىومان
مجدمعلىيقضىكادوماتالىفتوحفأوأمرحدتمث093سنةوفى
زحفهابرولنهرضمالىايطاالكنسىبرجذوكالغالحينالانوذلث

والقوالىومانيةكأالجباليهمزتفبروالنهبالسلبءابتغاكهرومةمخرنجوئا

ووراالىومانليالدافدارتكارويمدينةمنقرببا3أياانهرعلى

انرورغزو

اضابينارمه

روميةملى
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النبون

بيروسحردب

عنهاللدفاعأهلهايستعدأنقبلعليهمالناليونفاقتحماالمدينةالىئذبرين
أهياعنهاألمامأنبعداألجميعهاتدميرهاعنيمسكواوأقكريقاصلبواصتباصرما

المالمنجمثبر

فىالسيرالىعادواالمزيمةهذهبعدالوهنمنهمأصبمماايومانىانتعال

نسممثرعلهمفأئبواأعداشهمأكبركهالثبيرنألوكانالفتحطريق
خاضتلكبئواإلغريقوبنليالةاولوسئكاالفثالمفايعالليا
وانضقرنمناكثراشغرقتطويلةحروبامف33سنةلمهروية

شبهعلىالسبادهأربابفأصبحهاأعدائهمجمغعلىوفوزماوومانبففجاألمر
قإللمألاألايطالياجزيره

نسمىايطالياجنوبفىهاثلةكئذاتمدينةالحروبهذهبعديتوبق

ارومانلنفوذاإلغريقيةالمتعمراتمفراحقهاأىتخضعأتازثؤكه
لنهوكاناإلغريقيالددمقاكهأجمفسولمالثممهوسبيراواستنجد

تضاخبالمربعلمةلةدينيموفى3بهـروسفطمعقرابةاالعكندروبين
فىارومانوقهزكتارنتوأهلماعدةالىفغبالمرثقريبماأسهاالتى

مق72سنةكأحتقآلنفىثانيةرمثممث082سنةهيرفلةواقعة
وفىانتصارهئمرهعلبيماأضاعتالمثلبهائضربعظيعةخرخسارهرممة

اجعوشعلىآمالهقضتهزيمةبنعثئملألواتفىالىوماتهزمهمق572سنة
الىعاتقبضةكافىتارشرالسقطتمف272سنةوفىايطاليامنبجيرضه

ايطاليااثخاهجمغعدروميةيرءاصتيالتموبذالث
ءمايراالىرجههاوثتإياايطاجزيزهشبهعلىألمطلقةالسبادهيوميةتمتأنولما

كنالقزطاسوىطريقهااقاعزاضتخثىعظيمةأمةأمامهاتجدفلمذلك
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وقرطاجنةروئةبيناقل

منبالقربالثالىيقهإفرسافىعلىىقزطآجشةشةمدييقيرنالهأص

مستععرهحواالنثئهاالميالدتيالتاصعالقرنفىالحاليةدأتوشكمدينةموقع

البأسشديدهعظيمةدولةصارتحتىاققدمفىالمستعمرهذأخذتئمجميلة

فىتجاريةلةدأعظمالثرقفىأنفسهمالفينيقييئثكةضعفتأنبعدأصبحت
مخهمكبرألماايومانمنأوفرالقرطاجنيونذكانالمتوسطاألبيضالبحر

الىصيلئةجزيرةمناأليضالبحرعلىاألعظمالسلطانوألسطولممأسطوآل
كدهوفزشقةآلءوشزداصقليةمناءجزفيهبملكونكانىاطارقمجازجبل

األراضىمعنمتثحلكانتيقيماإفرقأمالكهموأمااصبانياشاطىعلىؤاليات
زكثىووالجزاشتونىاالنالمعروفة

ترطابنة

ابباوأدبووبطرا

إذروميماقرطاجنةدولتىبينتنافىحدوثمنيدأيمنأنهتقدمممائعلم
أمالكهانطاثترسغفىآخذهالثايةاشوسمااكضاألبيالبحرعلىاالدةلمااألولى
تسمىطويلةحروبالمافةهنهببببيخهيافثبتالبحرذلكفىوتجارضها

يخنيقيوالقرطاجنبينألنالييقيةومفاهاالبزيقئةأوالوثالحروب
حروبثالثوىاألصل

كلاألولىاطرب

مق62142

اروصاءلاجنودموارمالصقيةجزيرهقايومانتدخلبسببالحروبمذهبداث

تلبةكلمنالثأنعظيمةالحربوهذهضينىمانامدينةعلىوقبفحهمالجها
9نلربخ
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ذاكإذنلىوطإيئروييخيادخكالتىيةالبوالحروبأولىحيثكانت
يربوماتيماعلىاشيدالحروبهذهثبالئهعظيمأدكوافاالماأسطول

المذكورةبالجزيرةميلىفىبحراينالقرطانجوصازبواشهريئفىشفينةماةعلى

رمةهأولحذنتفصقليةةجزعلىامحزارامفصسمق062سنة

عهداسجاأللبثتبلذلكعندالحربتتهإاايحاهجزسشهوراالم

يجوئومرليبقبادةكأةإفريصالعجاثانهرائاتاالهاخافهزماإيعا
وفىفيمنكاكانتصقيةءجزعالباطتاشثممق653ضة

موقضثانجبهناالقرعداشصزاثمكجضاخماشةخماجمرائاتإهـاهزماخائهاأ
الفريقينبينالصلحفمقدمق142سنةكأإجيتجزافىتءبالقرباصاةة

صقيةجزيرةعلىءاالصتيالللىومانتموبيما

يخةالنااطرب

مف812102

تقحىكادتقرطاجنةالفىوصالقلفقتءحدإألولىالبرنيةرباطبعد

وأعاضالئورةتمكأخمدكهصإحكاركيدىفهاعظيتارجألأنوالعليها

عطئااجيمثدزباومنااسبايامناألكبرالجزعلىباستيالليماصقيةخسارة

الفكاحدوثفرصةانحهزواقدمانالىتصأعدائهامنالداإلتقامتأصب
نفىىالقرطاجنبيئمنشئقةفزويةشرداواعصواكقرطاجنةدفى
رباطنثوبالىدعاالذىوالسببالفريفينبينالقتالالستئنافأدىهذا

لوئةمواليةوكانتبأسبايااإلغريقبةكهئمشقثمديةحماصرواالقرطايخينان
الثايةالبويةالحروبلكبئفابتدأت

حدثتالتىالعظيمةللحوادثجميهاالبونيةالحروبأمىالحروبذه



الدبهرالسالفتيفكاربنالأييهوهوبطلهانالهاالتىالطائلةوانثرةخها
الناسأثدمنأنيبالكان

هخدمفتفانويثرموصاظ7وفا
سابهراحرقاندآنرلهءاالتقاوا

عدأعداؤوحهابهجنودهتحبه

وهرجيرشهوحوههمبأصده
الذبنالقواثأعظمنضكبا

اتاريخأزمانفاظهروا

اطربجررنأنالىومانوترص
قالجيهيتونفأخذواأصبانيافى

أنيبالاالدرهأنيبالأكلواحمارةلزوها

اذفببمامكذلكللدفاعوسيلةأحسنالهجومأنوهوالحربقومبدأه
اايطاياحهولعلىانقضقدأنيبال

ميرءاألضداالىجمالمنجيقفىمق812سنةسارأنيبالأنوذلك
المااال

واقتمصايفزاآلنروفةالىالغالبالداخترقثمالبزايجبالبهعبر
أغربمنهذامسيرنففىنهروادىالىماوظاأللبجال

منماأحموالأباعابحزعآلاآلتالىالتاريخيزبلييمايأقىأنلقائديمنما
فهرولتذلكمنايومانذعرالمواصالتوقفةالمفذاتخشونةالىباالضافة

برعثمكأبردفهروادىفىعنينموقفىأنيبالدمهرملصتهالشطلالىجطثهم

أهلمنعددبهيرجيثهالىانفمقدذاكإذنوروميةوسارنحونأبئجبال
واقعةفىهزيمةصزبهامهؤخديعةلمأهيتايومايةالجيوشعتهتبأنولمااالل
ثيننرازوافعةرجماعلىفيهاوقفىقنصيمفلجثمث712سنةترازيمينبحيره

يؤجلأنرأىوللةرؤيةعلىينقفنأنذاكاذبأنيالاألجدروربماكان
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التاليةالسنةلىاالرةالجاالمجاتعلىباالستيضعفهاهنيزيدأنالىذلث

الجثانققابلأنيباللمقاتلةبيماوسارواجمعهاستطاعواجيشكبرايهمانجمع
منأنيبالفيهاأظهر612هنةايطاليامنالثرقىبابخوبكانواقعةقكنواقحة

ينيفممقاتل00008عددهوكانالىوماقالجيثىبهأفنىماوالمقدرهالمهارة
فقطريةاطالقوهعلىمثدآيناروإنيمجدودوكاناألسرفىغمناألمنة
قافهاواقعةهذهنتالحكومةونظامالشادةفىيراألالحظالميميئولم
صاطانهمعد

ومث202سنةالى812سنةمنعااعضرخمسةيابايطاأنيبالفيمنوروسوات

وفىذاشهالزميةعلىءاالستياليظعأأنةغيراألخرىبعدالمرةماتالىيقهر
فىأخوهالهفساشقرطاجنةننجدةالىحاجةفىبالطبعالمعقكانظكأواخر
علىجيثهامزوقتلوهمخهاالرقىالثطلفىالزماندمابلهاسبانيامنجيثى

البونيةالحروبفىتأثيربهيراواقعةطذهنفمق703دأصنةزوسممؤنهر

األمدادأنيبالعنئنعتبببهاإذقرطاجنةبينوبيهاوالنغرؤيةتاريخفىبل
الجأشثابتبقأنيبالأنعداليهاالحاجةأشدفنوالتىظرمايلكانالتى

ذاتهاكأقرطاجنةايةطبالدهادفبئاحتىطاليااثجؤبىفىالقتالليرا

إفريقيةلفتحهباإلفريئبعدفمائقبالذىكأؤنثيمماالىوالقائدآنوذالث
خطرمنةفىنفسهاقرطاجنةرأتولماإفريقيةالىبجيهثىوذمبايطالياترك

أيخهقتللعديخثاهكانماحدثكنمسرغااليهافرجعأنيبالاشدعت
قرطانجةمنبالقربزاماواقعةفىعظيمانتصاراأنيبالعلىضبيونفانتصر

طاجنةتزلأنضرطعلىالدولتينبينالصلحعقدذلكوعندمق202سنةزامأوافعة
والعلح

يهسنوجزيهيؤيةتدغيأنالمتوسعاااليضالبحررتالتىوجزاشهااسبانياعن
اضطروعندثذباذنهاإألأحدآنحاربالوأنالجهاأسطهطانسلموأنبهره
محاربةعلىصوريةوملكمقدويةملكألبثمقرطاجنةمنالفرأرالىأنيبال
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حياتهعلىفقفىالمتناوليفلحولماجوضهماتبنفسهحارايومان
أعداثهومانالىأيدفىأنمخافةمق381سضة

لنةافااطرب

9161

عديدةمرارآوأهانهاعلهاذىتلقرطاجنةرينالمجاإفريقيةملوكأحدأناتفق

الصلحلثروطنحالقاذلكالزمانفاعبرنفحهاعنيالدفقرطانجةفهئعت

منقرطاجنةستأيفالالغارةعايهاوثتما103سنةوبيخهمبيهاتمالذى

تليممنهافطلبمايختارونهاالتىإضوطباالصلحالىومانمنطلبتالضعفنفسها

مانالىمنهمطابذالقرطاجضيونفعلأنوبعدوأسطواالأسلحخهاجمغ
فهالأميالعشرهنجحوالبحرعنيبعدجديدنمواتخاذالمدينةعنءالجال

بهاراءونسارجماآلاموافإجأساشجاعةالىضفهموانقابذلكجنالقرطا

فبقومانامجةردواجديدآأصطرأللمابشومديلخهمعنللدفاعوصارآ
نيرأأيمنواكهمالمديةذأعلىقادربخاثهرسدجنكامتعتءهزال

نجهترطاصراقالتسلعاثقوأعظمأعدائهمكبرعلىقضوااوبئوأحرقوماعيهاءاالستيال
المغربفىسيادتهمءاتداذدنفملكم

ومانالىفتوح

حتىالبرنيةالحروبتنتلمبلالغربعلىقاصرهالىومانأطاعأجمك
بالدعلىالتامةسيادغاوبسطتمق1مالسنةمقدويةعلىمةرواستولت

منعليهاسؤلتمافوقىالصضآصيامنوجريهيرمق61اإلغريق
واسبانياالغالبالدمناأللبجالجنوبىوقرشقةوسدانيةصقليةمنقبل

برثيوشبومبىيدعلىطاتمحتىالرقفىفتوحهاواصلتوقدوإفريقية

مق36شةالعهـرىكنرآهاوسوريةجمغعلىءاالستبال



مق8505الغالبالدمناأللبجبالءراماقيصريوليوسفتحم
مث55سضةبرطانيةئم

أكأومول4واتعقبمعرعلىأكتافيرساستودمق13سنآوعا
بالبطالسةالىوإنعالقةعلىاكطألمافىذالثدبهروسيأقى

الاعاوريمرااليسوتألهوريةااضحليل

يةالعموالجعيةءضاأبئأظيمالهاالنصاعهذافىإوإنيةاالدولةتأخلىلمااضحفاأباب
البيدهاراسحةالمالكتلكبثؤونكمدراقيدملهسياسخهاإدارةعلىقادرينغر

روحفيهمفدصتالدولةإدارةينفردونالسناقرمجلىءأعضفأخذبألدعن

انماصبققرواانهمثموالتنعالترفاسأواالالطالمةااألمواواغتصابالماخ
الطبقاتحالفأصبحتاألشرافمنصاكتمعدمنأوأقاربهمعلىسبيرةاا

عظبماالئثارآالىقيقاروالنتاألشرافطقةأعاللسوجداسيئةاألخرى

رىاألءهزالنفالدصلةأمالكبهاتالتىالعديدةالحروبأصىئرة

الصضيرتىاطالمزارءيسطيحفالالمحصولبذلثفيرخصاألرفىزراعةفىسخرون
شرفالبحاجتهاليفىصمأصبخهابهتسبهىاكالمالألنأرضهزراعةاستدامة

مدينةالىوهرعرااعطاألالناسمنوأصحكثيرالدنياالطبقاتبينالالدفىافقرا

حنالىالجهوريةمحومةتئفقوأاألشرافرعاتؤالشالمنليعيثرايةل
هذهفأدبذلكاممفلالنطامتعنوعجزتإصاسعةااألمالكتلكاداره

ابالداووقتالمصاحينمساسمنبالىنموافنقالقلاالىخالالسيثةالحال
بينافافةمنقامماذالثعلىساعدشقدلجةعلومدهاصتمرتداخليةحروبفىديةالداروباط

شخعلىلمنتصرآغزوهمنعاداذاكانشهماراحدفانالجيققؤادبهار
انتماراتبفضلمجنىمريرسأنذالثفنيدهفىوجمعاغيرهمناللطة

قاثدقامثممراتسبعالقنطيةمنصبتقذمنمق09و311سنتىين
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منعرآمتهوعادالثأروميةمنأخرجهختىوقاومهصتألآخريدى

الدوامعلىاتريخنصتبمق28سنةالصرىتآسياحروبه

أكداسبانيافىداخليةغارهمذلهتملمابومبىأنأيفئاذلكومن

منعادولمامق07سنةقنصألخعلروميةقالمصارصنبهاقامقدنئرهيم

وماالقرادمنآخرفياثنينعاتفقمق16سنةالثرقفىالعطيةفتوحه
تدريجاالجهوريةمنالسلطةيغتصبهاأنعلىيهراعئوسودهقئقريزليزس

األولطالثالليةبالحكومةذدويعرفبمأربهمنهمفظنرصبينهمويقسموما
قدصرقيوكانخرين7الاللنينالسلطةفبقيتمامخراسوسقليلوبعد

حتىمق95سنةالى85سنةمنفتحهافىفقضىالفاليألدفىالقيادةأغلى
حكغاعلىقدبرئنكنالىومانيةاطضارةبيهمونثرآهلهاأخضع
بهااألمورزمامعلىالقبضيبىبرؤيةهروبقىمجهامنعنةفأناباسبايا
ةازديادمنولماضىقنصألبعذنصئبحق

السناتررحالباالتحادخعملعرقبشوكة
منهالسلطةسلبعلى

تيصيزابالذىجلباأحنأصرإلةوكن
نمةكلالناربخجمالأعلعاممنبلكانأمرعلى

صبقةثهقيمرفهجمبالغةياصةقياده

أتجرثميوماستينفىعليهافاستولىايطالياعلى
اصنةاوفىمث25سنةاسبايافىيبوقهاد

صفيمفضبرواقضفىفهزمهبالدالبرنانالىبوبىخالتالية
ايبردفرصيممق84سنةفزساليا

قيصريرلبرسجيثهكلبددأنبعداليهافتبهمصرالى

المطلتةالكلعةصابوس

طكومةا

االولىالثالفبة

قبرلبوسبر

وبرمبى

فرصالباوات



نبعرل

اطكوت

نبةاصااالناليخة

فاوات

طالسةالبدولةانقراضىعلىامحالمعنددبهرهسيأقمماماكانقتلهأمرمننف

اساطاواالنفوذمنلنفسهيجمعزالمالبومبىالمهالىالحزبعلىقصرتغلبئم

منفردبملكوصارأشبهرومهفىاألعالجمبععلىقبضحتىصإستهوحسنبمهارته
أبيهعناولدالحمفهايتناولمدكيةاسرهتأسيسينوىكانشكبالوصبالحم
فثةأنغيرابالداقالسكينةلتوطيدوسعهماقباذألاالصالحسبيلسلثاوقد
فأئفوااروإناستعبادعلىينلبأنهههاتهأعينهمفىذلمثيزقلمالمحافظينمن
مقسنةمارسثهرشتصففىوقتدهوتوسبزبزعامةصريةعصابةمهم

لكبئاأضزبلفعثهمءرامنفائدةأيجنهاالحركةهذهزعاأنعلى

ؤملقيمرالمنتصرينالقوادمفثاللةعلهمفنقمأخرىداخليةحربا

اتؤنيهصوكييدوسوقيصعريرليوساسةمنوكاناكتافيرس
يلبىموشةقفيالثاشوقهرواالثانيةآلالثالثاطكومةفىمخمصرزاانطوان

أيدىفىالحموبقىمنهملبيدوسىفصلثممق2سنةبمقدويخة
واقعةالىأخهراأفشىماتافامنينهذبينوغئموأنطونيرسأكتافيوس

ءواستيالأكتافيوسانتصارنتيجتهاالتىكانتمق13سنةألمأكت
لةممرعلىارومان

لراضنهاا

بالبطالسشالروماتعألقش
تنثأالعاللقأخذتحتىاألرضممالكبينتظهرايومانثردولةماكادت

مجدأيامشطويلةمدةالدولتينجنولبثتممرفىالبطالسةدصلةوبينبيها

الرومانبمعادقةابتدأتأطوارعدةفىهاأثناتقبتانقراضهمالىالسةالبعا

مصرعلىهبهاهتيالثهمالئمعلجهمالسيطرهثملمحمايتهمالىانتقلتثمللبطالسة



يأقىفيماهامبدمنالئقالهذهصيرئلض
االقبطبموسروميةالىوفدآالثاقىسبطاجرسالبالتيئالدبينإلئقالهابتدأت

يخطبءا

ارومانودعداقةروميةفقباتالعطيمالمستقبلمنمالهايعرفنةكانفودهاليخطب
واالسكندريةايطالبابينالتجارهالحينكثرتذلكومصر

طورفىالبطالسةملوكبدخوليجديدهأعلوارفىتتدرجأللقالهمذهأخذتثم

صورياملككأسأثطيزضأرادمق371سنةففىواالكحاللالضعف

يحردادوطدذاكاذشةتتجاوزلمالذىالساجسببطايماستخفانجمحرعلىءاالستيال
االجسبطبصفىالىومانفتدخلاالسكندريةمدينةثهأنطيوخرسلحاصرمحرالخامسة
انثميالدهالىكأأنطيوخرسوردواعرشهفىبطليصسواوثةاألمر

ااكبفذهسنينيضعذلكبدممرمنلهأخهذاطردهكأبطليوسد
الطيعادأنعلىكأاترالثجملىفاتفقالمعونةيطلبرثةاةعافىكأدزجة

الحمبهذااألخعانفربرقةأضهإئطىوأنمصرمأككهبطليموسال
تهيهعارغبةعلىتماماينطبئلموانلىوميهاحزا

5مظطبونالىبقىاإلفرشيإليزتالىوماقالقائدحفراخاىابطليموسعهدكوفى
اطربلىمعرلهتأبأزيارتهنتوانبترحاببهيربلقواالأحواواخبارلمشامدمهامحر
بطلبموسمنليطلبمق78صفيرآسنةسألكأثاأرسلبهذلكمعتنةبنتيجة

نمبهاقاثمةذاكاذكانتالتىاكثرةالحروبفىالمجوريةكامساعدةالعاشر
بهيرآكرامسفيرهأكرمقدكانوإنملتمسهبطليموسيجب

يدرومبأنبدودنبالمكمطالعرالثاثبطليموسالقاممق18سنةوفى
دثظيسبطديصالذىفأعبحقويتقدجنئذىالىوماندثكةنتصيخيمافالمرحقلهحررن

عضضازبالحمرجالهابمالكثربعلليرسفرشاةروعززتهمتىيضمنةبالملكيطالب
لنقسهبمعريحعلىأنلصاقدلهقيصريرليوسنوإنارمانمنمدة

فثنليالبالدمنعثبرالثالثبطليوسونفواأنفصجهمالمحرينقامثم
61تمريخ
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عورةاارصا

الىوسيةمن

الييماالمازرإعادةواقترحعنةمداشونشإميرلخطجهموخطببعأنهالىومان

المصريةالجوشفبؤواذلمثلتنمداجيالىومافريةسوحاعبزمبئفأرممل
مدارورؤيةترهمظامركبرثنذالثنيمةءعرثهافليموسبوأعاحزا

بدونماملكهمعلىيأمؤنالحرمإلكباتحتىمصرفىنفوذهااييوصلما

المالثفىتخلفةبأنأوصىمق15صنةثهعثراثااابطليموسدوفاةوعد

صورةوأرسلمصرفىارصهمذهنعةنحصورةوحفمابمافىةسبهأثابته
4ئابمدذهاشصعدجرضارؤيةالأخرى

وإللةفأصبحتحرعللةصعمانالىلمياإاتمدأبطرهبهوأيامفى
بحانهسيأقكاةروما

بطرةوكات

ذاكاذسهاوكانتمث15سناأبيمءوفابعدالمالثييربطرةثتتو

أبيهاوصيةطبقاعسراجاابطايموسأخاماالمكعاثمهفأصركتشة61

المكفىينصسدبأنأيخهاالىءاألوصياأوعزعاجاشواتأربكلمضىبدوبمن

اصعصااضطهادعلىلطرةوتقدصلمواخافمسنة1ذاكاذبكقدقو مء

مؤ8محرصنةالىوعادتأشيربضحةفئجيثتاتوجمسهريةالىذهبتلها
وصلثذدوتدوداطلىأخجهاتإش03حهالفتتااعردلتسترد

رجراارهاأرفعاجيثهبيناتمحارتنخرفكاصرالىقيحعركيرلوسالبيئبهميخعر
حهااوبطرةبهو

نعظيمجمانبعلىوكانتبديعةورشاقةوافرجمالذاترةبطيروكانت
ذاكصفأشأدبالفىواحواطالععديدةبناتأإلماواالوالفطنةءاما

منكثيرالعادهبيماطبفاتتزؤخوآتهاأخمعاطعئتولىأنوقررعرقيفى
المصريينالملوك

أساوفداالفياغابفولواالخراالدسةيهوبطرةبسيهاالمؤرخينبش

واباتواالتاربخمالمفيألنهااليللحهرةنرعاعبهامالمح
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ؤتضتةمصرمفرقيإلخراجوقتئذقامقدالمصربينالقوادأحدوكان

أسطولهإلحراقفاضطراألهبةتمامعلىقيحروأيمنبجيشبهريةباالمحندر
بهزاأيففاأحرقتاالصمكندريةكتبةانويقالالمعربينيدفىيقعآنخية
قصرالىوصلولماالمصرىوالقاثدقيمريينيآلطوالقتالاسترثمالبب

بطليموسغرقارقاخمذهاحدىوفىالمحريةالجيوشعلىالتغلبمنتمكنالمدد

هافكقىأنبعدالالدوغادرالمصريينعنقيصرصفحالحربءانخهاوبعد

وئماهالثافىأخوهابطرةمعكيو11يتولىبأنوأمرقوادهأحدبرياسةعامية
بهازوجهعثالخامىبطليعوس

نافيبمفىصرقيعلىوسلطانهانفوذمايضيعأنبطرةطيوخثيتذلكوعند
اسنةفىقيحرقتللحينيقحرعاشتطااعذحيثروميةالىفنبته

السنةنفىفىةروفىزوجهاأخوهاقنىأنيعدمصرالىفعادتمق
قيصرفهاقلالتى

أمتتاللذينكتافيوسواألنطونيوسالنصرنمماتهبمبعدقصرقوادتناخولما
ذاكإذوكاناعاعنلتجيبايينيوسأنفاستدعلهاخصمجهمامميوبطره

فيهاجمصتفاخرهسفينةفىالييمافذهبتدكيلبهابكلقاطعةدطزسئعصبجهة

باأللبابيذهبماوالحاشيةوالخدمالطربوآالتواكخرفينةاكأنالمن

افأوعيرتإرادتهفأفقدتهالسهامموغقلبهفىألنطويوسمقابتهافوقعت
فىعاشحيثاالمحندريةالىمعياوذهبعنهافصفححياتهأآخرأياالىاال
أنطويوسأنىكتافيوسرأىالالحكريةواجباتهصكؤسولعبالو

ءشىأنساجملىبعلرةمميرانقطاعهوأنبهازؤجةقدكانالتىأختهعنمنصرف

منصلحزجبطرةطيوعلىالحربكتافيوسوأعلنالىومافىباكعليهأثار

أسطولهابنفسهاتقوديرطيربطرهوكامق13سنةللقتالبطرةأنطونيوسعيو

اليونانبالدغربىمأكنئوممنبالقربأمرهاعلىسئغلبأنهارأتلما

ةبصكبو

وسنالراو



اقييرمات
مق03صنة

دنموةمبد

االبةأشهاوادعتكذريةاالىبأسعلولهارجت

بعلرأدكتكيوذلكعند

ا1ةأللقدنيهـوسأتعانجبمأت
يدثفريسةتفاثوخيت

إزرصلت4نفثاقلعلىففمس
التفلصلحارنممتافيوس لمنفاحفاالدمالةالفىعليما

نمافظنبذالتخبرهانطونيوسالى

أآألهثأئاقهفطحنبالفعلاتحرتأنها
ألمالاعداحبرأنهامازالتولمابثدية
ابحااصلىفيأنالمباطاهقيد

اخدءفاتالحاللةالثوهرعلى

لمبطةأأإعظيمباحتفالودفته
ةصسمسسيأادصتمنضهالقتلفتلهيهافيوس

ئاتءا3اثتدصولما

طيوبطرهصدرماعلىحئةقوضعت

اآلندرالممربئملىكارصتلدغتهافاتت

حافظزالمابعدهافيهوزبذىأستهذتلؤثامعبدآثارماأمومن
يرونقهكادبهرناثكهل

سنة03نحوحكواأنبعدمصرفىالبطالسةأسةاتهتبطرةيروبهاللىبر

مانةهالةاعلاالصراسءلعدالالدترعا



ةونرععبرش
لكجيادر





أل5

ماينالمي

الرومانيشأطوريشالالمبهفىبهلمش

واالعتدالاروكةمخهجفنهجالهـومانيةلةالدزمامعلىكتافيرسقبض
منقيصريرليوسعلىثاروامانكاالىعليهيثورأنخثيماالملوكبكظهروأيظهر

السلطةيجمعأخذالحقيةفىوكنهظامراالحكبرمةنظاممنيبرثيئانمقبل
وقدأحدآعليهيرفيأنبدونءشىعلىصالقابضهوصارصتىيالدرجيدفى

ءزماكصااالمبراطوريةحكومةمبدأحكهنبم3أغسنطىوكهبراطورإمفىبلقبلقب

عرالجهوريةأيامتوم

اللميخهافسإدايوإنعصوفىأزىمنتصنة4أغسطسوحم
حلفزلكذفنالمولفبزبههطءنبغامنكثيررمااب7دالعلومارتقتوا

الثهيرالمؤرليفىوالثراافيفىوهرزاكثو

عدةعلهاواستولىطىأغدبعداالمبراطوريةالحكومةاسترتثم

وآخروالضعيفالقرىومخهمأوالظاالعادلمهماالخربعداواحدامبراطررين
هوقصريرليوسنلمنأىأغطصأسةمفالمثكعلىاصتولىمن

نبروأحرقأنهالهومماينسبواالصتبدادوالقسعةبالظلماشتهرالذىيرونند
تأصالنيرانيثاهدإحراقهابومأنهعلالمؤرخونواتفقروميةمدينة

المالىمنملصفىئغلروايةالىينظركأنهالمنظربهذارفدوأملهاالمدينة

ادنرام86711احانيزبراطوراالبدالملكتوراالذينالملوكأضهرن
هانيةارلةانتفالهوصلتمدىأبعدانايأمالكبلغتتهملىوفى

عالالخرأشمالىومنغربماألنلنتىالمجماشوافىالىضقاالفراتنهرمنتمتد

لفاتاوصنا



أسفدبر

4الطوا

الميحيةجعلى
4ادنةاول
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علىيزيدبماالثاسعةالدولةهذهأراضىفدرتوقدجنوئاالسرطانمدارالى

وأخصجهااألرضأعرمنمعظمهامرجميل1و500006
اقبلمنفهادتجتقدكانتالرماعلةكنولاالنهايةكاالىومانيةالدبهبلغت

داطدعلىااغامفتكرمنهااأللمايةوالسيماايةالبراألعفأخذت
سقوطهاؤجلتويلالدممة081سنةندقرتقافىلةالدذتأحقاإةاالع

يأباصالحثمإكنونتراعالذبنالمماحينيئرلاكبراالبعضرااآلهاقا
االيراطورذاكاذفجهاظهرواالذينصالحإلتاأشجرثشألخرآنمنااألحمحاإا

أربعةإلىلةالدقمأنةاصالحماتهثوم482503دادقلذيانوس
فأحدثاألقساماخدبنفهيرأسيرآأمخهافولىكألالثاالتساعهاأقآم
ففىأننجعدطويالنفعهبدماواناهـحمؤةهيئةفىاصالخاالنظامهذا

انخىداخليةحروبالذلكفأففىمالحبيئالنكاثتددقلديازس

مكثكث3األكبرقسطنطينفانفردالجغعلىاألبهرفئطنليئبغلبة
جلأنةأعاالوثدقلديانهىاصالحاتباقىعلىحافظوكنهبالملك

وجدتمنذاألرضاالنصيرأعظمبذالثنفالبالدالىحميةالديانةالمسيحبة

ارثنيةيحزملمنوان

ضطفطينية11الىمةالعانقل

3طةبفزالىروميةمنالدولةعاحمةنقلأنةأيضاقسطظثنأعالومن

منتصففىاإلغريقءالفتأسهاقديمةالمديضةوهذهالبسفورشواطىعلى

إلىيقلإلغرضاضعةفجهاأطراركانتعدهفىئقلبتثمالميالدقبلاالجالقرن
موقعهافاعةقسطنطيئأعجبأنالىالمتابعةفبقيتومانالىعلهااستهلىأن

منوسئحيتكامسنةاليهاالىومافيةالدولةعاممةفنقلللتجارةوعالحيه
األكبرقسطنطينالىتنسبةبالقسطنطينيةيناطذك



3أأل1اتجزتهلالضآرلنيى
لاللى001

لىمئههثبزييألمإتحىإءبملمأيغ 1010001الآلل73ة حطىبدلحئيمممجملمدولأزأياأألآل أللدز
آلصسرو

بريخصهـهبهزالئفيصحيااث1اإلل6
شءثمابر

األحافيء6مثء06
سخألجمآبراثثإلا

ءدأ لررأءيني16اثه6بىلها إفىالألهححعكغأطدت
ماتشي ياتثةنم

الت8غنمنة7فيرذألكأثا7نملىأللم يمءئمتىلمل
كمبئش9السجيةء ةييا ألببمشبخزشبهره كاال

8بىيرجميمهـألأال6بر

افوأاألطرجثلأرأأل61ىألةف ءء
يال

حئمثه3ا أ



ه8

لةالدأنمنهالةالدفىتأثيراتعدهالمسطنطييةالىةالعلنقلنوقدالتجمقلام
منالجديدةاالحمةفىحةالىهزهالنطباعاإلغريقيةحةثالعلجهاتظرأخذتالقطنطيلبةالى

الالتينيةمحلاإلغريقيمااتاحآتحتىثيئاشيثابذلكتتأشوإزالتيلةطوهمعى
منالرقحمىالثرقالىالدولةقرةنقلأنمهالةللدالىحميةاالتوصارت

روميقالمدينةأنومنهاالغربيةالجهاتغزعلهموسهلةءرالماألممغزوات
ومنلهالالمنظرهالديئالىئيسالباباالىنطرتاالثبراطورمجرما

البابريةسلطةنكلابتدألىالهذلك

ثمبعذاتحدتثمالعاللةأوالدهببنالدولةفسحتينقسطنطوفاةوبعدةيالضتانال

الدولةقميئالىمهنةالخهاقهانقسيئمأنالىأخرىمرةانقسمتاوا
لةالداسترتوقدقسطنطينيةوعاعتهاالشرقيةواوولةمةرومكالكهاالرية

اتغاردمنموقعهامناعةبفضلفيهايهنتسنة0001نحوذلكبعدالعثرقية

افرسغاراتصدتكاوغيرموالسالفالقوطمفربيةاألبرةالمتبراألم
شرقيدهامنالربفنرخأمالكهامعظمعنالدفاعتستطعلموكخهاالرب
األبيضالبحروجزاشوافريقيةوبرقةومصروفاسطينريةوسالصغرىآسيا

فىبقيتثمهزفلدالممرخهدفىم326شةمنذالثماشدأالرقيمالةصالسقوع
ءابرنبة

االععلمافامارجودمناالازاحتىركامعثمربااوائمامربايبمسضمرنغ
اوقتذلثمنفأصبشم3541سنةالقطظينيةمدينةبفتحهائافمحداتسالا

هزاوقئناالىنظآلينصالطلمثكحاضره

علجهاالمتبربرةاألممغاراتاذكثرتتعرطويآلفلمالربيةالدصلةأماالصصنرط
دتحتىالضعففىاطورهاامإلسقهةوأخذتأمالكهاعلىفثيئاصيئماواستوواقيافى

منبئماالقوطزجمئماوذجمراغصبمثسنةوفىفقطاحميةيمون
الدصلةسقطتويذاالىومافىراطوراالاغطلوسوجمليوسيدقالقوة

ةلانرالىومانبة



ؤبنئزإنما

الروماتعهدمصرفى

ولذلكاتصارهغرةفكانتمف03منةممرعاطىأغاستولى
هاشؤوفىالتدخلمنبروميةالنانزرصالنجنمالحاصةأمالكامناجزءاغبرما
منهاذننبدالهاالىحلةبلالهاأمنءىوإللةعليهموحزم

ارسرانحوامتدطويلصياسىخرلعهدفىعلبهاايوإنءباسيالمصرودخلت

اطبربنصدبرريخانيذكرقصممافيلماأجمالشام146الىمق03منشة076
الخراجمنءجزأملسذروئةإلىوتصديرماالحبوبالنتاجحقلبممابةكانتبل

يانلكب3رآبوتجديةيوماقاالمعبد
دباقوالسيماحماكلنوغيرماهياصمنالعظيمةالمباتتثيفيهنقصكذلك

الجألوالننونطالهذاطالىومانأقامأنبعدنةفاءاقديمالمصرىالطرازعلىمخها
معابدمثلالقديمةبعضفىجديدهءأجزاوشدوااالعغيرهالمعابدمن

71نمريخ



03

اطعومةنظم

يشيدونأخذواييرهامطوثأدندزهوفيلةألوإوشةمد

أيضاالوعهزامفشدوهمايمنيمالىومافىأواإلغريقطرازاعلىالمبافى

الىئمأماوعسفهمظيمدادبابأياميمأواخرفىالفقرمنالبالدأصابلماجمثير
االضمحألللحتهافقدذاتهالبناهؤنوالتصوير

هذهفىظهرأنةغيرايومافىالعصرفىواالنحطاط

وهومصرىاغريقىبينماجديدنرعالفنون

اهالوأخذاالنرتانظرثصبابهفىجميل

ئسيتحتىفيوممابرمايزدااليهوغيفيةاالقوش

وبقيمتالىوماقعرالهآخرفيبالمرهاكآبةتلك

المصريةاآلثارعلىالتىاكئيرةواكناباتالنقوش

جمرعلىالعؤربدرموزهاخقتأنالىمقرؤهعر

اكآبأللدجرناقرشيدجم

شيئنهمانالىيغيزفماطكومةوأمانظام
كاعلتجورنالتىالمماكتشأغمبهيرآ

معظماغسطىفأبقمنتظمةحكومةبهاويجدون
الطالسةاختطخهاالتىالداخلةاألنظمةأفى

هذاجوهرفبقىالبالدعلىالئايتلهمنونمتب

مصرفيالىومافىالحمانهاهحتىمتبالنظام
وينتقلاالمكندريةمدينةاوالىمقزوكان

عاقالعمرامنتابرتالخاصلىواكالأالمظامماعلىالبالدأنحافى

ومافىابداارصهأوردأىااالوعلىيطلقوتلجبةفربى5

اماوماناعلصبلئهىالبابائمفىملىاكوالنقوشاطارسالورأنوالحقفة
ابطالةآنلرننوالردادالربان



لمما

مقسمةالمملكةكانتاتاالحصالوالجوشعلىفواالشرالخراجوجمع
األمرأولفىمساعدانللوالىوكانمديرمنهابرأسكألمديرياتسدقالى

العليامعرالاللةأقسامإدارةعلىاإلشراففىبميسعينبعدفماوثالثة
والسفلىوارسلى

نظاممنأيغئراغسطىوحقاالبطالسةزمنمتبقاقالنظامهذامعظمكان
أهلهايهمأنأرادإذاالسكندريةمدينةمجلىءإلغاسوىبدبهرشيئاالبالد
منقرابضعلىبرمجنماأنطمالينبشانةاإلغريقمنممعظكان

مدينهممجلسفألشنالباقىمنأرفيكأنهمأنفسهمالىوينملرواافاتحين

واالمتيازاتالحقوقجمغاليهودومنحشؤونهمتديرمحبةبحكومةأشبهكانالذى
أيمنإنباإلغريقساواملكوبئ4البطادزمنممقسبوهائقدالتىكانرا

مستعاممنأرقىمستؤىفىوضعهمقد
شالكزةعناصراختألفبسببالداخليةوالوراتالفتنالىومانكثرتؤنوفى

احدبةالرفلالالفتنهذهطتذوقداالعندإيةخصوصماممؤأنحاقومذاهجهمنالس

ثموالجهوداإلغريقناألمرلآفىنتفعتفةلوارأفىوالمثاخات
الىانتقلثموارثنمينالمسيحينبينالزاثامصرقالمسيحيةالديانةبدضل

فريقالىايومانبةالحكحةبتعمبذاتهايجةالىفىنثأتالتىالختلفةالطوائف

فربقدون

أنبناخئنومافىاالعصرهذاءأثناممرقالعامةاطالةمنشيئابلناوإذ
فنقولالعصرذلكقحدثتالتئالهامةالحوادثبعضعلىنأفى

االولالتردإصلألخزمنمالممقالىومافىصرالهمناألولالقرنن

اندصالمجىحركةوانسعتيةالجنوالحدودعنالفاراتصئئتقيالبالدفىتدريجى
عمرفىايراعةيازدادتاألحمرالبحربطريقيالرقالهندعرحمتجاره

تجلمنأملتكانتالتىوالخلجانالرخبمزىلالعتنانيرونثمأغعاس



الناقفىلش
مفظةاول

اشدم

21

أههاباالمكننريةواإلغريقاليهودينبئرراتعدهالمدةهذهققامتوفد

وذبحعاالمدينةمناالسرائيلىاطىاإلغريقنهبإذام83سنةحدثما

وكنينالفريقينباالمبراطورباصالحاألمروانتنههمنعددآبهرا
نهماينجددتأنالمثاحناتلبشتما

مصرفىاأيفئتدجميرعدمعظمهذكانم281ماالثافىالقرنأما

أيامقأقصابلغوتالساالقرتأواخرالالدئاييوصلتالذىالىفئأنإذ
فظهرتديداالعرنملىكعلييماحافظالمعةءسومنلهماعلىهنيرون

الىوصلتصتىالرقفىاتسعتالتىوتجارتهاأهالوراحةالبألدكضةفىنتائحه

م711ولاناترءاوراالكراالقرنهذاملوكأعظمومنالصين

الشرقفىالتجارةنطاثغلتعاألحمرالبوالىاليامنخليحاحفرالذى
مؤصهالئعرفقريمحمنمرتداباتحصنبناهدد4مدبوفي

بابليونحصن

سالشءبنأمنموفي

971جنة3ر



1

بالقرباآلنالىباقيةبانيهبعضالوالفئالىوبقالطرازعلىتراجانجذده

طريلةمدهالرلتقاومالذىالحصنوهواقديمةابمعرجرجىمارىمنكنية
ممرفتحهأثناه

البالدكاأفىعديدةأخرىباتوشئدتنجلةمعبدبناهتماجاتقىأياموق

اصانمعبدشفيلى

اقفز3ر

قداكهالنيلشديدقانخفاضبسببلحطالبالدفىحدثأيضاعهدهوفى

أواخروقلمثلبابئحملةيةاالكضدرافىدزيةمنسفنعدهبإرعالاالمهراطور

وعلتمنصبذجنيهاايهودتامواإلغريقايهودبينكبرةنتنحدثتأيامه

انتقمواجثاالسكندريةمدينةالىفالتجئهاوطاردوماإلغريقمنأيديهمالي
الفريقينبينالقتالواستمرالمدينةداخلايهودمنعليهاعثرممننفسهمية

كلنمنمعظمشحىأنبعدالصحراالىالجهودبطرداألمرواتأضهرعدة
باالسعكندريةمغ

ترابانءمد



3

أوريلىاالمهـراعلررمتازكعهدفىداخليةثرةقامالقرنمذاحهادثأمومناخليةاالورةا
نتفالالدأنحاهفىستاثمالجيشفرقبعفىفىبدأتم71كسنة

ذلكتجلحدثتالتىافقجمغأنإذومانالىزمنفىؤعهامنهشىأيك
اآلخرفهاوالطوائفبعضبينوكانتاالسمكندريبنعلىقاعرةكانت

القوقدالقطرأنحاهفىشرتواتلهمإنالىعلىنتفانهاهذهبخالفريلأكمهدملى

عدهبعدإالالبالدفىنةزطداليهيلمينالثائىإخضاعفيبهيرةءمصاايهمان
أوريلماركلحفراالمبراطورعلىايومانيينالقوأدأحدبهارئارنمشوات
ينالثافىعنوصفحاثورهافأخدالثرقالىبنفسه

أخذالىراعةفنأخرتممرعاالفىسيئتأكرالثورتينطانينوقدكاط

ايوماندخولمنذايتدأىاكالتقدموقفالحينذلكومنالبالدئيدلالفقر

أيامالىامشرطورئقهقرطويلفىدخلتحتىذلكبعدعلويألالبالدلثتوما

2ءسنةالحمتيلىالذىقيذيانرسداالمبراطور
السبئالعصرأخبارذلكومنكراص

زلىلماكألةكريراطرراالأن

ضعيقاظالمكان112سنةالملك

وعرضاناالسكندرمضألنحر

نجفسهفأقىيهـزالمتهمجفىباع

01نجمعمهمليتتقميةاالممبهدسالى

المدينةضارجشباغمبهيرآمنعددآ

قمهابالمدينةجدارآأقامثموقتل

االمبراطوحزاكألنسعلىوحزمقسمينبرالى
يوناالسكندريقيمانيمالاأللعابوأبطلاآلخربالقماالخألطيئالفأحد

أرسلكهوسمتييراصكندراالمبراطورأنأيضماالعصرذلكآخبارومن
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انحطاطمقدارإئاذلكومنروميةفىعليهمضربالمتينالمثاغبمنمعرالىوالئا
للذنجيننهقأصبحتحتىالىوماننظرفىممرمنزلة

زنرياءاضيالعلىربالهبألدكالىمنرتذفىملكة1ارزيأغارتم2هالشةوفي
صملىذلكعلىوساعدهاالىومانتضديدهمقاومةبعدالبالدودخلتومحرالثام
علىاإلغارهالقائلكثيرةهذنتح3ةئ1يايتيقبائلبعض

سازنرواستولتالجنسيةالقرابةمنبينهملماتدمرأهلفظاهروايةابخودداط

جيقجمعمنالىومانتحنأنالىسنتينمنكزالمثريةالبالدمعظمعلى
مخهاوأخرصهابهير

عدم482سنةالمؤلىدقإليانزسدأقىحتىضفاهذامحلرداتبة
الجةجلتةمدالىومانيةالدولةءأنحابهاققامالتىاتااالحمنباجمامحرإتفنا

الصعيدشرقعلىتغرالالكانتئابيةالراغبائلانوغيرمابجةاهات

ضريبةونظمالبالدماليةأصلحثمالجهاتتالثعلىحراعئابةالنوقبائلبعضوأقام
ألهلوالثالثاألرضلبذراءوجزلىوثةمهااجزغضصجديدمنالرول

والقالقلالئوراتبببكزةابفاقةمنالمناماعلىالمإعانةاالمحندرية

جميآلودآفأقامواقدرهحقوقذروهاالحهضدرالينهنأفىالجلذلثشظم
الودرىعوديزالوالالجيامناليهمأسداهبماواعترافأالثفينالمكالذارآتذبالمدية
جمرمبىبعمودأحياتايسىوقدالسوارىبعمودويعرفباالمحندريةداهذا

فىسادتالتىالكينةأنلهيوسفوممالهأصلالغيرمحغ3اوص
معرالسبحبةاضطراباتافأيامهأواضفىانقلبتبليألطوتمرأدقلدياترسيدعلىدالبا

ذلكبيانوللسيحببندقلديانرساضطهادبسببمصرءأنحافىثرتاتشديده

القديريدكعلىبعبدزمنمنالمصريةالدياردخلقدكانالمسيحىالدينأن

خحمبماأرضأممرفىفوجدنيهفعهدفىكاتذلثأناألرجحكارفس

العبدباملىدببصنبزالىالبئاكانارببناأجدادافهمبقال3اثهيرةدإاى9



9ثم

ءابهماعمر

أنباعهعلدزالآناسكثهوننيخلدفيهاشأنةقوىأرفىأولىنتف

علطميقرىفييماواعتقادمفيوبمبهمايزداد

فالرغبدثالديانرسملكحتىفثميئاثيئا

ليضعنهيةاألحموبضرهأنالىعاياالى
مسيحيوإلرادتهيخضعأوملكهباتهبزلك

ادممافا4بهيرةمقاومرهوتامصر

بدينهصبألذالثيزدمنموعذبهم
الالدءأنحاعددآعظئاقشءفذ جمغمخا

نمنانويقالأمايحاطبقاتجمغمن

عنابرتداثفىاالمبراطورعلييمذالذين

دثيانةولدبادتعرفحسنافتاهنرايخةا
اج

فانسمعبلقاسبجهةلديررثيةنتو
دقلديانرسعردتهرهازالومابذبحهاءامرثمذبهاله

الحارىبعمودفلراءلاألقباقيرهاآلتإمقدشا4الجنلك

همأنهمحتىاألتجاطنفوسفىأشآبهيرآدقلديانرسعصركوقدشعامكل

منةيحسبونلقويمهمبدام2كهسنةأولهوجعلواءالثهدابعحر
واأليامنينا

فيالمسيجونوفيريازسدقألأصلماثمرةاالضطراباتهزهأضاعت

نفالدولةالىكيةاريانةالنصرانيةوجعلقطظبنالمكترلحتىاضطهاد

حتىالملكققدمهتستقردتماكن5كثيراعهدفىتئقدمالبالدأنئظن

فثيئماشيئاأمرهواسقحلالختلفةيحيةااطرانفاناطالفممرفىظهر

اذاألغلبيةلمذهباحترامهموعدماألققيةلمذصببيزنطيةملوكتعصببسبب



9

نجةسيةالملبالطهلفةتسىالحكومةتؤيدماومامنمسيحيةبكلصرطانفةلممنت

يعتومةالوكانرابيةتدصالعقوأخرىلطائفةتايميننراالمصرييربممناألغالوادأنح
قعلجهموسهلايومانلحمفزادتكراههماضطهادآبهيرآاروممنبألقون
النهصيأقيالربكاالرحيبثمالفرسلحماالستسالمالميالدبعداالنمالقرن

مبدأذالثفكنمرهأليلالميحيةفىثبنةالىظهرتقسمانطينعهدوق

فيهاأفىكبرطاوكانبأورباارسطىالقرونشأنهائعظمالتىاألديرهتأسيى
سرقاالدبرةببعضاعترفتالحكومةأنحتىرواتجاكبراواألدبرةالىهبنةمصرقوراجت

ظمواتبهاخاصةأمالكااليمونبأنوكحتقرنبنصفذداألديره
الضرائبمنوفرارآالعسكريةالخدمةمنبمهراألديرهسدفىاالمىمنكير
ةالحكحالفىيؤشدحتىذلثيزادالباهظة

الثرقيةعانيةالىالدولةعهدفىالمصريينءاستيا

وفقرسديدبؤسحالةفىالىوإفىالحممناالخيربدالهممرفكانت
عهدفىقصرةفترهإألالهئموننيرعهدمنذتعىعلىتعئااالصادادشمذيع

األهلونفأصبحالمشمرالتدمثزمنعلييماايماكانتبدهارجتدقلديازس

الالدفىيدةاراطرفةىيمونزراعتهوقدكادتالقمحالنباتستبثثابة

الىاحدةالقريةنتماكثيرآقليلةأفرادعلىقاعرهالثروةصارتثمذاكإذ

جانهمعلىوقضىالعبادنفوسقلمماءيااألشمنواحدرجلتجضةبأكلهاق
يأقماالممريينءاستياعلىصاعدتالتىاألسبابؤناألدلية

اليخلوئقريآةضىصأصبححتىفاحثةزبادةالفرائبزيادهأوآل
علييمامفروفةضريبةمن

أنهمخمنفعقياثارمولإلغريقالهدآخرفىةالحكتعصبثان
ارطنبيئالقبطتمثلاألمةيمثلالقليألعددآإألليسها

81بخ



طصلشالض

سرفى

831

فهاراثيةوجعياالمريةاألسراتبعضعلىالمناصبمنقصركثيزثالئا

ناألهلمحبمااستجالبهاوعدموالسالحالقهربسياسةلمصرلةالدحمرابغا
اكثيرةالبردىأوراقمنئعلمكاالالدفىاألمناستتبابعدمخاسئاا

ءواالعتداوالنبالسرقةحوادثمنصرالهذلكأهلوىبشالمملىة

توغلأياميماوقالىومعرشعلىهزلكراطوراالاسولىم16سنةى
وبيتدمشقعلىواضوراسوريةعلىفأغارواايومانيةلةالدأمالكقالنرس

كانم716سنةيةاالسمكندوفتحمامصرعلىزحفواثمم516هنةالمقدس
ادمارالىأذتالفرسعالديدةيةضةنفأثارالهمةعالىحمىفياكيرمرقلبه

جيرشههرقلاثأعقابهمعلىالفرسحتىبمصم826سنةتأتولمايوأ
مصمناالنسحابالىالفرساضطرذلكوعندفأحزوهقحركحرىالى

ربالهعلهافاستولىطوياذفهالهميطبأيقالهأنغيرارومانالهافحاد

تعالىاللهشاهانبيانهسيأقبمالحاصعروبئالععيمالبطلبقيادةمى1سنة

وئماألرتبأدقفيازوئمغاتآأالنرنجةاألبةفانرائااطوادتىمض5
وطمعليهاللهسلىالنيمجزاتمنذلمك5يينمبعقضيغيبزنطهمبفين



9فم

ملخص

الفردضلدعكااقاربخبةاورادثأم

مصر

قيزماكهيادةسرملالنرسءالتات

كنبربمالوفبامهمعراداالودارافدوم

معرمنالنرساخراج

ممرالىافرسربرح

سالشيطردواأنالمعربينعاول

النرسدفىماللاصتحرارق

مرةلنافىسرمنالفرسدد

اعنةالضدولةوانقراضمرةاثلثاممرسالشدحول

25

08

084

56

134

52

الىمصر

مقبخ

055

65

ك8

684

68

4مال

584

اك

034

04

043

العربفتحهاأن

األجنبيةالبالد

فارسلكلرشصنأسبى

بامبكلنجالؤاو

ومغابمإملىاشيالو
العزىإمبااالفربفبةنال

إبلملىاضبالؤ

سفىمكاالدلرادحم
رومبةملركمنمآخرطر

قدمينالا

رومبةمنالبيلقجرةصا

سالشبينمرتردواشة

بقالغراو

ماالاالولجزرشاحبهم

صالبرقةوايلموفىولت

بالدمنبسالشسد

بقكرالا

برعيىمرء

مماالولارنجزرشحكم

لجوبرنيزحروب

ابردالنانىابزرلجىصكم
النافى

فياىملادومادءاستبال
مبةرملىببناظاغارة

داتسالشاالسكنموفهر
اسوس



549

مصجر

االمحندرمديخةوتأشمعراالصكحدردخول

ضة293معيداباللةصدد

يةناصوجزةتبةوكقاالدلبطايوس

ىالمهبمىملىالواالس

االصكنمويةوابالدنغمبلقبلف
ابحروالادإيئاتديمااطابنبففاخافىاسبطيص
ارةالتراصمكارادىوجعداالحر

ةاالعدربمنبأءوالمارفاسوموارتت
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ننيبدبةاخابالداخناحنجةابرااالجز
أدفوبدتظءمبان

مؤ331ايلبطالةاضحا
بهآندرةبا11علىادوطنتوذيط

371االبعبيموساروماندتمي
روميةبحرقاالضلبطيوساروماناصتداد3

78الكثيرة

8صنبدصسعااابطيعرسادوماذدتأ3
لجللكوسبنهمنعررةعراخألتابطبموسارصال
9عاخراخحةرومةالىودأتهمند

74وأنجهاطبربطرةبينيخليعر
03أو3سرومادملىاواضبالكيوماوات6

األتجنبيةالبالد

واتسالضاالصكندركر

اربل

بروسئاروميةصرب
ضوط3ال83

مانادىأفانشلى

مق3ال3

االولىةابوثااطرب

دوافعة

بتبهفىرمجولوساكزام

منبالترباليخينالتراخهزام
ةأبزافى

يخةاياانيةابواالهرب

ايانرازجمبنواه

612كلات

703نوروسوات

303زأطوات

اقاصرالنةاابةالبراطرب

يخةالبراطربشهاادطاجنة

بالضلصبأدإرومانءابتدا

ملربرسبيناللدةقنلزح

بروميةسال

4الىملىدكتاتررأصالترلى



أ4أ

مصر

صنة076نحومعردادوسانده

معراصلرنرومحدلأفساهبيغمرالهوالاقنتدم
الزراتتكضمبةرالىمطشدوكزةإلهبوب

ثلبهمربةإالقواالكرالإلدبينافتىوا
بالد83صنةتف

وذدتق07بةالمسبخواطر

بانتراراالمبراولصد

قباييمتبدبىاالحمرلبر1افبلينالحبجنر
يةمعبدانمام

رة115مذةئيوهماظاادوماتتإشادثررةيامة

لجةعلىدةومااعلىابالداوطدادراعةنأخبرقاصبئا
ابة11فباثرتءومامصرلىندمرمدبمزنريااغارة

ارىاصادمحاظةمعراددقلمانرسمند

831صةاالثهصر

ضالتابببخايةااكالنئنبماواستبدادكرت3فالمرء
المبحةتلوا

معرافرسالدض

سالشادوطنطرد

طهابالصءوامنبالمعرمحوماداخروج

مقبخا

08

م6مممق

مبالدبة83

11أل86

1كال

82

616

826

األجنبيةإلداله

برمىور

نبعربربوسررظ

االولانممةومةاط

9منةقالنعببافبدس

رطايخةكزواضالابالدغزو
صنة

وصدشعالبرسنببن

صييننرصابااشة

بااليهمربةبرمبىوقلومبعر
برومبةنجعرقل

نجةاالالنالنجةكومةا

م86دنيروظق



1ا3

لتمااتالما

األسالميةدولأعنهد

ؤكئزإد

وفتوحهمالحرب

ملماالقبلالعرب1

الربأحوال

ولجفاخهم

السنينمنمنذآالفجةولغحهامتميزاجيلهااليزالالدالهيهةقدأمةالرب

متفاوتةوعصور3بعيدأزمانفىلتؤشالحطلمنجلتةسامثأمةوالرب

قاتطبثالثومياآغربمنالربجزيره

والطالقةزؤتوخفوتجإليروطتخؤتمؤدعادمنالبائدةربال9
ءاتدماالجزيرةنسوموغيرم

الربجدقخطانبنيتزبولدمنالثانيةالجاليةوبةالعارالعرب2

آخرآوالثللارمطفىالمثتتينأوألابخوبفىاالزليئبالقحطايإتينا

وتهدمونزارعهممرافتهموفسادأنفسهموظيمبيهماكثيرةالفقبحدوث

هامهمسدود

السالمعلجهماابرهيمبناسطعيلولدالعرانبيئمنبةالمسترالعرب3
وضرقيهاالجزيرهوهطبعذقوالمنذشرونيمةفىأوألالنازرنالثالعةالجاليةوم



لهمالمعلومالنسبودوهوآخرغذنانجذمالىنسبةبالغذنانبيقالمسثونم
الربتتألفوعدنانقحطانشغبولاممانىمن

ذوألأنثمئمااطضبةالقاعمهمضلمنانبليدويةأمةربنهاالهوليست
والغئايينراقالهفىالفجةيئمنوالمناذزةنالفىالئتابعةدولمثلغدة

القحطايةمنالدؤلهذهوجلالثامفى

وبعضوغريهاتالجزشيساثيعيثونبدبمدنايةالهالربكرتو

اآلنخلاالردبيعيششرقبهاكا

المحعمقبنفقاتتقهمالإدوبوالبحارالصحارىمحرطهاجزيرخهمكانتإذو

الملوكعبثكبنافااتغامنمأمنفىأزمانهمممرعاثوالمااالزيةالجراره

اتخذتهموالنرسظيمةكالزمااالىثليةالمماالثأطراففىمنبموالنازرتينالمستبت

األكاسرحكالمناذرةأعدائهاعلىلمهـاوعوبمحدودهاعلىحرسآالممالكتالما
الىومحايخهنوالض

وكرموالمحجاتهةالحريةبالدبلمجمةفيبمطبحتشاالربأخلرثومن
والقناعةباالرواألخذوارفاة

فىيرابموتقديمالجسمورياضةوالمشامالعالمتقلبلالقديمةعاداتهمومن
اللعملارأى

وانمايدبهرءشالمتقنةالدقيةوصاعانهاطفرعلومثءمنهملمدولالنوأ

العربأنابوعاآدابهموئنئغثديرانهموموالرقرضمعلوكات
1نرائهاأومنازاالاوحركاأسماحهامنوالضبمالجوأحمال2ووأيامهاوأنجارما

كرفوهمااألاطبفىلهموأجمكألاإليافة2والسحبومناشياحالىكثوء

ادويزمودوقتهاخرقرشروقبرالةقمعلومفبمفروبوصشجع1
اصالمطريعثذ

كونحوقاالرشكلاماالتبأئلرماكواقعاالصيافةمصطم3

واطنرالبدو

باساأخالق

اخهاعلدو

علوم

واطغرابدوا



الربإنة

يمنولملهمالمجايرينوالروم1الئاطرهأطبامنحكزمتثفاهأولمنثجارب
علوملممفقدكانتوالثاموالجزيرهوالعراقنافىالمتحفرةذولممشأنهذا

وصاللكانتالتىناةضاصاألسلحةوطبعالمالبىونجالجلودوصناعاتبهدفي
فىالثأنكاننكاأمطيمنعملمولنالصناعةوايراعةالتجارمعيثتها
اخراعهامنانةقيلالذىبئالهثيمتبنابلكانتالباديةعرب

بيةالزاطظوطمنواالنبارئالبلىيمتبالثطلوعرب

بأغمالقولإليهنحىششوأنالضوبعلىنكانتالربدياناتأما

ةالمعبودأمجروامنمنهمأنبلعصورمفىاألرضفىيعبدنماكلواعب

واثسالنبممغبتةومنهمابرميممذهبعلىالباقوننالموجدالغبقةؤضعم
ارالنوعبده3ةالثنوساومنهمالحواتوبعضاليارهواممحبوالقمر

وقماواألشجاراألجماروعدةوالنصارىداليمششبموالمالبمةالجنوعدة

ءثفاةمعتنوإمايذاتهابودةإمااألصناماامنشفلوهذهمنعادكانت

صبثاحمامجلدعمنلهمسبداأقداسترةبةاكحركافتاللهعند
النةالخاألصنامحولهاثاعات

3وعاتتهاصددخسةيرءتأ
ةاإلسالالملةوانآضاريةمرااألمةمحديستأفى

دهامضعفبطعاالضسفبعضاعلياحتولىقدالبعثةفبيلماوكاتافرسواروم
والسياسيةادينيةتوافنهماالذاتفاثياالنهماالرفدقاطماوزتاثالفي

األمممنأيديهمقسقطلنأنفسهمألمتهمرعايةسالمدعاةيمونواأنعن
ممدكتهمقلبثخترقكادتبلبالدمأطرافتنتقصأخذتقدفارصكانت

نعرأيةمالنغة

انىوالهاطبرالأىاحلهبنبةلجهنفولنةش3



549

ذيصيراماالسلطانابسعلوشكعلىنتوم616سنةمصرعلىفاستولت

األهيةافقبعضىوايرممعالطويلةحروبهابسببمانرعققهااغللوال
االعابالدأجملعلىواشولتامنهماأمامهاككنسحتيةقوبدويةأمةوظهور

فىزاكماوالتىالقتالحبعلىالمفطررهبيةالراألمةىتلىالمتمديئ

الدينيةارحدلقبولخهيأتأنالىيتهاوترحيداكاجعالىتخطوجاهليتها
األرضممالثأعظمهادويحلأنهفةفأغضتهاالمحعديةالعظيمةدعئبالوالسياصية
بنجؤالصالضاراتآنهكحهمقدمتدابرقا4متقاطهتجاثلهاجاهلبفيالعربكاتانوذلك

والبآثفىدقبودءالىنهنملمواتتضامئىاستدعتأمورلحدثتالثاراتوإدراك
األمورتالثفنيدعوتهموقاتههعجمعهمطريقلإلسالمذالث

الحجناسكواعتقاثكعبةنعظيمعلىمامالهماخالفحماتفا1
أنفهمعلىوتحريمهممنهمبالدبنالبعريأملكعبةشذنةشفزتثريف
أضحرافذلكالمأحآتاذابألةالتزمالضاألشهرفىحربإحداث
وقريثىيهانة

النينببهاقريقوقبامبينهماألخرهالعصورفىالتارالتجارة2

فترتددينةاكباألئممواختالبهمالقبائلمنواقتدابهثيروالراقوالثام

المتعةتباذلحبفهم
األشعاروتاضدراألفيتجاذبللنجاراكثيرهاألسواقاتجاذم3

الممدوحةالمفاتواسيهلصيرالهوشرفاالنمصاحةوالمباهاالخطبوالقا

األسواقحذأضهرومنبينهمالتفامتنوابهماوآدلنخهميوخدكادممافهيم
التجازوذوغكظ

لصدالعربقبائلبضىثغيادتهاإلالربلبالدالفرسقمد4
قارذىموقطفىاالسالمثارآداقيلعليهمواتصملرمغارحمم

اكاونزخدطا

91نمربخ
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االنتفاعالىمافتطابأنفسهمئقخهموزادتاالتحادفائدةذلككلمنعرفعا

البعثرلعامةقالمطويدواكالهدايةرسلنواألتاللهوهيأبواههم

أمالكالىبعدهصتوأمحابههرموساشتعاكموجمبميثتحهمفاتمفيهمرسلهفأرسل
مأككبيرديهالهموقامتحوهافافوقيصرثسرى

ثمحعليهتهاصلىتةاعبعدبئال
مود

ومنعنؤ

فريشفىأنريناشرفمنء175سنةبكلكةمواالالصالةعلييماؤلد

أعبدبنؤفببنتآمنةومهاثبنطاباعدبناللهعبدوها
نذؤلدجقهمقهفيعرهمنالسادسةفىوامةحملهتينشحىبعدأبوهومات

عفةالناسأوحدتىفارجالمبلغبلنيحتىطاأبوعهبمفلهاالمنةالى
باألمهنمكةفياقبسارحىأمانةمراعلىحديصاوأصدقمقصدآوأثرفهم

ورجتموااإلبلةبىترقريثأشرافكثرمنةيعيتىممايعيثىوكات
اأوصارتبعذجهاكأتزاخديجةالمجدةومالعهوبلمالهفىنعملاقجارة

فلهمحهنيرستهاعثوحسناالومابيماتهاشرفتءلهنحأوالدألكر

وبعدهاالبعةقبلحياته

كانتماالميسرصغيموراطضربأاألصنالعبادةصغفئااللهرسولونمثأ

ءجراغارالىيذصبماتكثيرازجمحالىهدئكالمحااييوخفالجاهليةبهتدين

اوخىفييمافأتاهونذيرآبثيرآالناسئعثحتىفيهاللهويدبهرمبدلتمكةفزب

وآمنبيمامنتنخديجةالسيدةأخبرفذهبيالىصالةاكريمبالقرآنمرهأول

صديقهوإنصارثةبنزيدموكهوآمنصبىوهوكابطاآبىبنعلىعهابن

وكانوأنجاربأنسابهمعالمالقومهمحئتاسهاذرجاذأبويهروكانأبوبمرالحيم
اراإلسيالمالىيدصنجعلإصهمجاوحسنوتحارلهيألفونةقومهرجمال

الىحمنوعبدالغؤامينثزيازعفاتبننظيدهعلىفأسممخهمبيماوثقمن



المسلينمءهؤالنفاللهغيدبنوطلخةوفاصأبىوسعدبئعوفبن
االسالمانتشربهموالسابقين

كوةالوانتايدعونهؤالهوأمحابههراللهلرسأخذالصحابةمندبهرنامنأسلمأنبعد
المحمديهأحدمدارفىخفيةتحعرنرجملألبعهنأرمخرصارواحتىأاإلصلألالىسراالناس
االئمالماغزوجهماالنبىعموحمزةاطظاببئعراليهمفانفعم

عيرتهوانذارباظهارهااللهأمرهئمشيزثثالدصةقيالنبىمكث

اذكانرادينهمفىتحفمقوامبكلابطالهاعلىوعلرادعوتهفنبذوابيناألقر

تجارتهمفتبعفالربعلجهمتقضتنأنوخوراماطالبيتوأملالعربدينرؤسا

فقرهعلىعاجهموالشادةبالنبوهيستأفىأنالثهلىسولوحسدآاالسوتتخطفم
قربثىأثراثعلييماءاوإزلهمعارضةأشذالناسكانولذجماههوقلة

بعمومتهمهمعثابمنهكانسفيانوأبىجهلوكأبىلهبأبئكعمهوأغنياؤم
عهماتحتىالحثةالىبالهجرةأمرهنصيرلهآمحابهمنايمنومنوأصهاره

ابهيعرقببلالىحاجةفوأصبحناصرهبمهتهمافقلخديجةهوزأبرطالب

فاستجابالتصجدقىالىيدعوماطجواصمواألسماقالقبائلعلىنفسهفعرض
أيدحهمعلىرافأهمقوالىورجرافأسالواالمدينةأهلمننفرشةله
ممبعثاالسالمعلىبايرهرجألعشراثناالتالطالموسمقمخهمرجكلئم

دشرفااالسالمثعاشالقرآنليكلغمآزبنئصئعبوسلمعلبيمااللهصلىالنبى
القليلاألملمبهاليدارتبقأحتىالمدينةقاالسالمبهم

عنوالمدافعةاإليمانعدبايعرهوامرأتانرجألكالالثاكالمؤلممفىهجمائم
وأمحابهاللهرسولأمربذلتمكنوقدالمديةالىعلدواثمبالسيفتهدص

تبااليهالحزجواالمدبةالىبالهجرهفأمرم

تصحربعلىوسعليهاللهصلىالنبىابايالمدينةأهلأنقريثىعلتولما

فيويفزومعليهميؤقبهمأنيافمااليهمالخروجعزمعلىوأنةجموالهالرب



001

نةالى

فرفيء

كةفح

كفي

قريقفنعتهحرئايريدالختيرامكةالىاللهرسولخرجستسنةوفى

فغصأرادالموتعلىأمحابهياكفباجاليهمرسولهعفاتبنعانحبست
المدينةالىورحلصلحمعاهددمعهموأبرموحلفاؤهاقريثىفهادنتهمكة

حصتاصناففتحهاالهودجمهرهوفحها1خيئرحصونافتغثم
الحبثةاجرةبعثةعليهقدمتعهروبعد

كرلقوقرالنبىيينالصلحمعاهدهعلىيمضأمكةفتحغزوة5

سفيانأبرذلكوعاالنبىءحلفاعلىمبتعدحلفاؤنقفهاصتىعامينمن
خرج8سنةقليلوبداللهرسوللهئصرفلمالمحاهدةلتجديدالمدينةفقدم
صأسلمقدنوارليدبنضالدهمفمقاتلآالفعثرةفىمكةالىاللهرسول
بأيريهااليهوألقتقيلةمقاومةاألتريثىتبدفلمذلكيئئجالعاصبئوغمرو

أهلعنرسلمعلاللهصلىاللهرسلوعفاياكوكرمهمشاآلسيانأبوءوجما
يمةأهلصصحلمأثمكعرهااكعبةعنصضامايةوأزالرماطدخلثميمة

يروخىفتثةوكإنخراصكستمكةشخوند3خثقغزوه6

فىيهمالحزجددأأنتيوهءليبدالنبىلمحاربةيمةحولعاربةاالقباثلمن

حتىانابالتتىفاوأعجبتهمكثرتهمدلمرنافاغقرمقاتلألفعشراتنى

ضاصةفىاللهرسولوثبتنالممألكنرففرشديدةحما4ءاألعدالجمحمل
نبالمسدوحملشديدآقتاآلقاتلتفااايهااجوسحتىبيتهوأهلأمحابه

كرهاياكفزقعطمةغنيمةتنهمالمألونوغمينالمضبمعلىالزيمةانتذ
لهوحبهمبهملثقهاألنصاروتنغقلوبهبمليألفوغرقربثىءعظاف

دانواالربكررأى1أنةوذلكغزواتهآخرو3تبزكغزوه7

بةضلدالم1

والطائفيمبينموضع3

جلزيهااطديدحمحطاتاحدىاالنوهرواطإزاشامينمرنغ3
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افيوكانتألفافتثلومعهم36136تحسنةفىالىوأالىخرجله

3الخنذلةوفس3وأدزءااألألأمحالجزيةوضربآالفمحضة

ملرتابعةنمرايخةاتإماكانتء

ياغافأمزافةربالهزباثلالىبعوثهسراياهيبثغزواتهءأثنانو

محلبرمندئإسضملئفربهع
طئابإقكننهـطسهألكللطعم لضرلهـسبروسلصلحاصسهأللحاولصطا

صئيىهـبهفصمسصاصصلهلحاسرلم
لثهـبزتفيفئلمسطماتطلدام

يخضهـالرلهـطيهأءالهعط9مملىامرال

فضيهضيخبمصيؤححيهئمبخعمامآلعضىلماةلسعدةساسكل ءاةثصال
نشفثلسنجبشني3االهأال7ثالل

صىإرولمضلمليضقمترلوحداططاسعصتممصالر
01ب

دهاالهرننال6أثةةاا

وماعليهاللهصلىإياعورهكتاب

القبطفيالمقرضالى

ميدصءواألمراالملوكالىأرسلكئبهء826926هـقيسسنةوفى

افئافىاثهرأبىبنوالحارثاشىوالفقحروالمقرصروقثلكرىاالسلألمالى

بنوالمنذراخجاشافأساالبحربنملكساؤىنجمابخبروالىالمجامةملكذهوص
قبطمنجماريتينالنبىوأهدىعاطتارسولهالئقويسوكرموقرمجماصاوى

يرذبزفاعسلنكثيراوحمارابغلةوابرهمولدهأهماريةاحداهاأثصجنا

امقرببأوالعقهاالننهام11

الجنرسةالملراتأنتجوككهنريةبلدة31

االميادبةنبوكشرفىوفرىحعس3

صنب

اقهرسول

كالملىال
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ءعثرسنةتدخلوأبالحسنىاحالمدعهةالملوكبقيةيقايلمجميآلردآقصر

ءأنحاجمغارفودشعليهأقبلأفواتجااللهدفيقالناسدخلحتىم6ك

مناعارجةوجبمالراقالثامقبانلبألمربامنفهاتنوإنالجزيرة
ألفاأربرنيومئذأمحابهمنمعهجالسثةهذ

اوقاخحبعلىمفرقاينقوكاتكريمالقرآنولشتمالحجةمذهوفى

أصلهوأتماالسالممعالميخهاثيئالتىالثهيرهاردلخطبةاللهرسوليخهاوخطب

وأمهيهريمةضالدآديئاكشوأرشدالأنبعدوماتلشصاياه

وأنابأيامثالثةالناسعنفهاانقطععثريريماثنىنحراللهرمولمرضاللهسلىتهوظ
ضرةالثشاالثنينيومصتخوةعاثةبتفىوماتبالناسيصلىأباصعنه وصلمعله

ءماودفنشةوستينثالثتءم6كء11سنةلاألربغمنخلت
فاطمةالسيدإألوبناتهبليهمنيخلفولمفبضحيثعائثةحصةفىءالثالال
قبلهماتراأوالدهصلىقالئلبأضهرالنبىبعدوماتتطالبأبىبنعلىزوج

االحية1بهثالىأسمحموالبالقصيربالطويلليساللهرسولكاتسفاته

العينين3أدعجبحمرهمثرئاأبيضىالعظامويخاصلوالقدميناكفينعظيم
رأصهومفرقلحيةمقدمفىا4أثههاألنفأفىريناطهللالثر3ستبط

مطلوواالالمزاحقبكرأياوأفضلهمعقألىالناآرجحوكانيفيماضحرات

بهثوويرخنعلهيخصفواضتاألمحابهمتفقدآالمرادائمتعما
فحهازهدآالشعيرخبزمنلغولمالدنيامنوخرج

جةاضعرغزير1

صنأمعالعبئصوادصدبد2
مجصفيرمرصل

كقظقيخألاالرنبةواصراتأعالءاصتواخاالتفعبةقارتلعالئمم
القافهوديدابايخها

زهايخر
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وسلمعليهافهصملىالنبىبعداظالفةصالةص
بمرأبىخالفةدوبأمرهافىاألنعارالمماجرونننانعإلفةباطوصئةلغيراللهرسولقبضلما

63165ةئمالفةاطوقرثاخليفةعنةاللهأبربمررضىانئخببعفحهممنوامتانجذأخذ
م4دبهمفدينالىاءالخلناوباقىجألبىوقدكانتريثىفيبعدهمن
االسالمدعاثمتوطيدفىاألكبرافضلاعلجهماللهرضمانوعلىنوظعرإ

جفزهىاكالجقيريتسأبربهرفايتدأاوسعلاللهعلىاللهلرسوفاهيعد
غانماوعادالجيشنذمباالمأطرافشلةوفاتهتجلاللهلرص

األكلةامغوبعفئيااورمعنازلمفحتىالنيبمرترباتسعوأ
قدالذىالربكئئيمةشاعابنمنتنئأكحروالطاتومكطالمدينةآمل

دوالئميمئةومتجاييدضبنوطقيحةاألرضاقتسامفىالنيكلنكاتب
فانةعزبمتهءماوبمرأبىحزماللىأيمنوبذهبكاأصولهمنئقلغاإلمالم

إذتيماروعبادةبيته3بلزعلييماأضارهمبرينتيالمرمحاربةفىالصحابةاراستث

لمحاريةقريقمنوممثرمالجبوشوبعثفغضبالربكهابحربالمطاقةال
ضراوشجاطليحةوقهرالكئابشلةارليدبنالدجيثىفقتلالمرتذين

االسالمالىورجعتالعربخضصتحتىسنةمنأقليمفيوأذلكبعدوأسدا
ثمحارثةبئالثنىزمانهفىالعراقمنففغوقيصرممالككرىالىفساقهم

وفغاالمتخومالىالفراتسقلىوجمغالحيرةغثمبئوجمياضنارليدبئضالذ
منممرقايهماتجمعتحقاالميئرفئوإرايهالجريعبئعيدةأبو

وجيوضهوماتالعراقعسكرونصفبخالدالثامعكرأبوبمرفأمذألف002

الثهرسولبجانبوذفنبالمدينةوفاتةكانتوايومالنرسالمملبهينتحارب

وقأشهروثالثةسنتينخالفتهنتفسنة36وعرهم436ء31سنة

وضظةمسيحربقءالمزاكثرلقئلعرشارةباابهريمالقرآنخمعمدته
3نىلخ
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غماننخةحتىالنبىزوجعربنتخفصتةبيتفى

ومئىنةبرصيةبطرأبرفييماترثالذىاليومفىباطالفةاططاببنعروبوجصخالفة
الفرسممالثزمانهفىففتحتالىوالفرسلحرالناسنفاستفرالمؤمنشدأ335

01ميرم43646

ومحرإلثام

فىفئيتاألمصارومضسرنالمدءخلفامنالدواوينندمنأولومو

القضاةونصبباياتحىمنوأولوغهرهاالفئطاطوالتحيزةاكوفةمذته

نبمالمنؤرةالمدينةالىاللهلرسهجرةمبدأهجلاإلسالىاالريخووضع
فىوعربأوامرهالجيوشيحركهارآأواجثاغلينالمسأمرتدبيركلتيثفلهال

األلفهمخهاينالأنغهرمنمصالحهمفىهافيصرفغنائمهمالييماجعوقىالمدينة

بعدهخليفةالميةاوأملكهموقيونالمسرجلفهويومعلىلنفقتهدريهمات
وعدلهوزهدهوعزمهحزمهخمامثله

المجرسىقبزوزلؤةاأبوبخنجرطحنةبالناسيصلىقاثموهرغدرآاللهرحمهوفل
أصهروصتةعشرشينخالفتهوكاتم46هـ32سنةصغبةبنالئييرهعبد

راضعخهموصالنبىماتالذينالفرمنإنتخبواحدالىبالخالفةوعهد

لوقاصأبىبنوسعدبيروالىوطلحةغوفبئارحمنوعبدوعثمانعلى

الخالفةفىالارأىفىطمثراللهعبدابنه

كهعفانفيغماتلمألفةباطعرالهمعهدالذينالنفرالستةثالناسفانتخبمئينالفة
وطرابهسوبرقةتانالزبىنجوبالدفهافتحتمدهسياستفىرفسالشطريق205

منبيمايثقمنالمفتوحةالممالذتوليتهفىأنظنصمقبرسوجزيرهبةوالنوالربم66
نفزهازبعصببتهمعمثدلهلنصحهمالمساليئلمصاحةضينةبانيماوأقرأهله
والتبديلالتفييرأهلهبكلحاباهصرمؤهفعلهالربمنمنهكثيرونقمظنماغيز
مصرأهلمنالعربشئذاذمناليهبهثيروذهبوماحبيهاللهرسولسئنةفى

وطالبوهبالمدينةارفلحامروهالصحابةءأبنابعضوفيهمزعلعهمللراق
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ءمصنةمصحفهفىمريتلووقتلوهعلسؤروادحقهممنيرماأمورابعدة

عام21خالفنهنتوسنة28العرمنولهبالييعوذفنم56ه

عندىاكالمصحفمنئسخمدتهوقالمسلينبينالفتنإلثارهسبئامونهوكان
سهاماماولمجرقعهاليئنقلماراألالىارسلتنخأربمحفصة

األكثرونفانتخباطالفةيتهلىفيمنالناستارعنظفتلأنوبعد
نظمقتلعلىوحققيبايمأاميةونجوالمحابةمننفرويقىويايعوهعلحا

ؤالهوعزلخالقهمقروجعلهاالكوفةالىوخرجالقانمينمعرفةالىيؤصلفم
تهاونهيرازبيطثحةيةئعاليرأسهمأميةبنوفاتهمهأمحابهرغبةغيرعلىعمان

بايعتهعناصئامباويةمطفاتمنةرغبةتءدكانقتأنوظهاقاتلبظهارافى

عائثةالشدهوقابالممةالىبيروالىطدآلوخرجامأاوجندبتهأهلوتبعه

فىامعلحزجتعلىبةومحارعثانبثأراألخذعلىهاوحرظالحجفىوكانت

اكوفةأهلفىعلىيهمافساراأهاالجهموانممالبصرهعلىاصتولىجيش

دونففتلالحديدمنبصفاغجهخلتنجملجملىالشدةكانتوصاربهم
بيرالىكذلكطلحةوقتلالجلأمحابهزماعقرثمالناسمنشاتالجل
المديةالىكرمةعاثةالسيدهقىوأرسلالمدينةالىمنصزتعند

يصيإيئاققياينعطيجيثيننجزداييلىماويةببنازخثتةازدادتئم

أنحكلىجبقعلىيةمعاجيثىعرضنمعباحأربعبنبينهماالحربودام
األشعرىموعىأبالحكمافريقمنياحدئخاركلعينبينهمايحكما

لياداالثنينخلععلىفاتفقامعاويةصقتلمنالعاصبنغمروألوعلىصقبلمن

بخلعموسىأبرلحمالرباجتمعالخكمبوموفىجديدمنالخبفةانتخاب
ابأعصئدفىذلدفتثاويةمبنثيتوحماتفاقهعنصروورجعصاحبه

اغيالعلىالخهارجكفئمنثالنةاتفقحتىئصرتهكثيرونعنوئفاعدصثلى
3ألسنةصنرفيضة11وكاتأتالشبناطئقةانربموضع

ملىخالفة

0305

م006066

بيناطالت

بةوملىملى

الجلوات

صنبنوانعة



نلى

روومعاويةقوخابفىفىأمرمفنجاالصمابنوعرووماويةقى

غلتمئاحالصبلصالةيادىشصىملخمبنحمنالىعبديدنجيلةعلىففتل
كوفةأهلوبايحهقاتلهوقتلقبرةوسترخفيةصاطانجةفدفنةاكوفةبثسجد

لمطويةاألمرقتمالمسلينءلدماخفنأأشهربلمعاويةعخهافتنازليالخاللحة
فصارتأفيةبنىدولةوأسىعلىطاعةفدخلتالتىالمهالكعلواشولى

دوكفوراثيةيمةالخالفة

شهدعالمأتجاغاوكانسنة36وعرهءسنةقىالمحفينأميروفتل

التؤلىاألصؤدأباأمرأنه5وثاللهرسوليدىبينالمواغ

النحوفوضع

اصوراحتىالىاضدفيالخلفاابقيةفؤحهمفىاسقرواقدالعربكان
دبهرسيأفمماذاكإذيةالقولالدأمالكمعظمعلى

اإلصالميةالفتوحو

واوومالفرسءامربااقحام

ممالكبفغرسالتهمدهطركالمسدثنيبثروسلمعليهالمهصلىالنبىكان
نجفسهفنزابعدهمنةخلفابهليقتدىتهحياآخرذلكفىوشوموالىفارصى

جيثتاجفزوقدالديامنوخرجئزتةغزوةأمحابهوأغزىتبوكغزوة

فىأوصىالىوملحربالمدينةضارجفهزكزيدبنأصامةفىموالهعييماأمر
القبائلفغزاالجيقيرمذاوصيتهكأأبربمرفأنفذالثامالىبانفاذهمرضه

يوأربعينيعدوعادالشامجنوبقلرومالموالية

ولثقظوعدهجازواسذالنبىبشارةتحقيقفىأبوبمرضرعقتاذالثومن

ايومالفرسيغزوبهمأنرأىوغددمدمعدقلةعلىوعلرممأمحابهبإيمان



1ك

القعةئفريقالمصاعبمنفجهاماعلىهيعدعروتقذواحدآنق

حتىالعباسبنووأميةبنوونالىاضدالخلفابقيتهاوأكلوالظفرالجاحفأعقبت
العظيمةالمالكممرعلىبهاستطاواماواتاعنثرديهممنلممكان
العصورتالثفى

م6246كء12سنةالى31صنةمنفارسفثح1

تثنلأنرأىلإلسالمبالبجزيرةوداتالمرتذينحربمنأبرصفرخل
ورهاولالخصبةالنيةمالثاالىبزقياواالصيةالدينبةالفقعنبعدماالرب

قاثتهاجعلمتفرقةجيرشافارسلكزنجهرالداخيةالفتنمنيخهابمالدلما

أنضادالىأبربمرأرسلئموالجزيرةالعراقففراالوليدبندطاالعامة

حارثةبنالئثئقؤادأحدوفالثامعكرإلنجادالناسنصففىبذهب
انتمرواوقاعجملةفىبرالحاربجيثيطعرفأمئهأبوبمرماتحتىالنرسيحارب

وصاديدمالفرسأبطالنجمعذجزدبهتمقكحقآخرفىوأصيبوابعفحهاق
وفرساضهاالربأثراففجمععرذلكوعامقاتلألف021بلغجيمقفى

نجلغالفرشوفاصأبىبنممعدأميراالجغعلىوجعلوشعراعهاوخطبامما
م636ء41سنةبابفرسفالشوارجلألفوثالثينبضعةالمسليئعدد

التادصيةافمةفىالفرسبحدهايخلحارفاغأشدمنفاصلةموقعةقثهالقايالمنبالقرب

ء81يكرالمسالونوغنمدأزشمظيمالهوقائدموثحعانهمأبطاضتلتةمو

اكريمةبالجواهرمبتترجلدمنالتمملكضورايةالفرس
االبثهفأئئاألئلئةالىجمعثغزوانبنغتبةصربعثالنةهذوفا
الراقنجوبىمرارآقالفرسحماميةوهزمفاقتحهافارسبحركاكعلىلفن

فأقبلوابذلكونالمسواعجبعرالىيالقائمبثوإالتفرفمدينةواخط
الىخرججيثهاصترلعكأالقادميةأمرمنسعدفرخولمايبالحابصرةعلى

قفهزمالعظيمالوانكىوبهاالنرشعلثةبهيسبنونالمدا



851

اثرقيةالىبجيشهعبرثمبيةالضالمداشماصرللفرسجموبمكثيرهاليهاطريقه

أباحأنبعدوانالخالىعاكرهوبقيةخاعتهفىيزدجردقزوحاصرهاعاتح
ءز61سن

علهمالعربفشددالمداكأعلى3راضاوخلفلقؤادهوالذخاشالمالبيهت
هعدأمرم6ك615شةالربودخلهاالمدينةفىمنفهربالحصار

خزاقكلأيديهمووضبنهمفأدكوكثيرآالنفاثاألممالختلةيلحقهاأن
وبساطهرعهوويارهومنطقةتاحبهسرىذلكفىنطوالئقذرقيمتهمماالفرس
اهربااألزهارفيهؤرتصقدروضةهيئةعلىكانمثلهافىذراغاستينكان

الذفيالملوكذخاشعلىبهذلكالرواشولىالذهتننسيجعلىاألوانايخفة

فارسقرتهم

ء13سنةوقالبالدبقيةحتبالجيوشوبعثمئةبالمداقسعدوأقام

الجهموانضمالمقاظةمنوخراسانفارسىفىمنجمغديندجردكهجمعكلالم3
بالدمقالربإخراجعلىوعهافتحمسماألفا1هلهعفاجتالمهزمينبقية

مقرنبننالنطعلييماثىوأمذملمالنالىعلىلخافذلكعرأللمفب

بهمفالتقواألفا03مخرفىالفرسوقمدواراقالفىمنئلثاليهمانفمافار
عظيةمقاومةفيهاالفرسمقاماالإلربأيقعموتكأقصهاؤندقربنهاوفصوا

يالناسوحملانابنخذيفةنهمفتولىمقرنبنالماتيهاكوقتل135

ونسمىالقيلإألمخهميفلتوأذريفافتمالعربوفتكءاألعدافانهزم
ودخلتاجظحبعدهاللفرسيمنلمإذالفتوحبفغهذهنهاوندواقض

المساليئحوزهجيغافىمملكتهم

فرارهأثناهةيئحتىبلدالىبلدمنالعربأماميفززالؤادجردينأما
ساسانآلانقرضوبوتهمالم1هـ13شةنظزمن



951

الشامفتح3

االمبالدالىجبركأأربعةسيربقلبلالراقالىادآضاأبربهررسأنبعد

أضعافهجيثتاجبثىعلىصوماقيصرالهرقلفساقنحتلفةجهاتمنزومالت

فهواحدبسيطفىتحمأناألربعةالمسالينجبرشقهادفرأىالعددفى

وابوربنالنهرنةنزرااإلزفيكنوعلىينزواأنجيوثهفأمرهرقلذ

ء31سشةمقانلألف002مناكرفىباراقوعةالئعرفخندقنةخيق

أمامهمالربلؤشجانبيهماتيحمياوالهرارادىأنرأوامئمم436

علىاأللهبمطريقوالمحمورونكأنهمومالىفصارالنهرمنالضفةنضعلى
علىليضرؤاالقآلفىوطاورمخندقاالربببنصبينهمايهموحفررباله

أبابهرفيهاالعربتبأثهرثألثةوبقماكذبأسهمعايخوالالعرب

ارفالراقعكربنصفيخجدمأناولبدبنضالدالىفيهبواسننجدوه

2ئمئزىمديةيقهطرفئففتالثامبلزحتى1الطيةباديةسامرغا

خالدورآمألفاأربعيننيفاعددبهملفمالمساليفمعكرالىوانفمم
أمبركليترلىأنعكنجمهموجماعةبرأيهمسنقلمخهمرثيىصمتساندين

مثلهاالعربيبقأتعبئةأجثةفعاألولباليعمهووبدأيرئاةالقياث
قلبالدفجممخندمنجواقيومالىبهموماجم38كردوسافزقهم

العربوسافىعارياأنهمفرسانهمرأىوزخالهمفرسانهمببنقرالجيق

علىاأطبقبثمشرئموممتفهاالطريقلمونالىالموأوصعءالصحراالىففروا
ةأمهاصوكبرماصريةجولجثهاباومةالىالمهاعةالمنلزةمنىخاملى1ا

العوائقوتبفالفراتضاطىملىسابههادالمعالحربقعنماقهالفعرالملجدنجدنه
قيءوالاالموضلدالجزبرةحصونمنلثيرالعزاشامناداالطربنقشزممهالق

فقظنراجعابرجبالانيالبثىاخزاقمنأمجبماالديةمنىيشهاخزاق
لمطوارثلناا

اياداأبوابملىأالناسرقمبرةمدبنةوى3

4موالروات

قوت11او
ه3



091

الربتوففلمااللوأقبلعلهمعهحاقبلخدقهمالىفرذومءاألعدا
وقتلاآلخرتءالخهروثجمانبمناطزفىتساقطرااألعداوحصرراالفال

منينيولمصلينلالنصروتمالعرببيرفقلمماكثردتاؤسغرقامهنم

امربواارومبيناوقاخأعظمالموقعةهذهكانتالقليلاألنىصانهبمغيرألىوم

ءجمااراقحةنمكءأثناوفىعدبهوركثرجيقالعربأمامبعدهالهميثبتفا
قيادتغبيثةأبىوتوليةالجيثىقيادةءضالدوعزليهرأبىبريدبوتال

لتحوسارواادوالجالىأىفىعيدهألبرنصحوالطاعةيالسممذضالدضبل

خرجداخلهايتقدمهروبيناصانبمنعؤهضالدفتحهايرآ07كاصروهادمثق

م151536سنةصلخالهوسياآخرصانبمنعبيدهأباوقابلالمدينةمحافظ

ومدينةالساحلبالدففتحوااالممدنساشلفتحالجيوشعيدهأبووبحث
سوريةمدنفىيتنقلهرقلوكانأئطاكيةوحلبلميسريئوولالذئةحمص

مننتثزعلىصعدالمثطليةالجهاتفىالملصوتأوغلفماجيوسهيراىالحصينة

بعدهاجماالسالمسوريةياعليكالسالموقالاالهالىالتفتثماألرض
القطنطينيةالىوهرب

المقدكطبيتلفتحذبواالعاصبنعرويقودمجنلمهالىمنجيقوكاناجناديئوات

يخهاايهممرمأخنادينبواقضتعرفعظيمةمرقعةثومبالىطريتىفىفالتها

المدينةيسلمأنيقهابطروأبىأشهرأربعةقدسالملهيتاصاصرثمضنيعةهزيمة
وتلماالمكفرعرالىالصلحشروطبنفسهليهتبعرالخليفةيذألعلىإ

االمعرالىوخرجالصخرةضلىمجدهوأسىم6ث515سنةالمدينةميتنليم
أاالالمرهذاثال015المش ضواتشمنللفممتحم55عيرمر

غمؤاسطاعونيىعطيمطاصناالمقحدثم936ء81شطوفى
عيدهأبرنهمالصحابةمنألقا52بيمامات
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مصرفغ3

المؤمنبنأميرالعاصبنصرواستأذتاالتهاهالثامقحقاربلما

فامغأعرماعليهوهؤنوتهاشلهووصفمصرقحفىاطظاببنرء

لهوقالأقلأوآالفأرفيفييخالجهوالردبعمهنمبدهبادئىصرثا

رافباالنحفبهأدصلىبهابىإركنفاءتعالىاللهثاانسريماسيأشككتابال
أنقبلدخثحهاأتوإنفانمرفأرضحهامنشيئاأوتدخلياأنقلمصرعن

واستنصرهبالئهواستعنرجهكفاضكتابىكيأتي

علىءالاالباصلردكتابتسفمحتىالمصريةاطدودجاوزقروبمدنم
ماافىفهامقاومةالىوئم3فقا815أ6كأواخرسنةفىالقرماالالسرحتى

استوواماراطآالتمنعندمماوذرةعددمقلةخالربانحىنةض
شهريئفىغنوةعليها

التىالمحاضعطريقفىالسبرأجذبالثاماالتصاليقطركروأمنولما
يبيىبفبيسعلىلنحتىالالبريالثلصالقضاصبنإلقنعارهءاآلنئغرث

منىهكثيرءالطانفمذلكوعدشدبدقتالبعدقحهاثمصهرالحاصرما
الصفرهجثمنخسرمافؤضراءبدوالصحرا

دنينأمينمااآلنكاموقهذتينأمئدىالنبلعلىقريةالىوصلسارحتىئم

حصنقممتنعةحينئذالشمانيةالجيوشمعظمنوبالقاهرهآلواالزيمعابديئ
أسايعالتقدأبضعةممنثألعمراعاقتدنينأمفىالمرابطةالحاميةوكنبابإيرن
عايهاروإصذلمرهتانتعديدهناوصاتفجهاثحد

بوماالرةأرادبابيونحصنءلفتحاللالفىالمقانلةمنماممهانرولألرأىولما
مخاطرةوتملثالفيرمالىفيهفىلحزجالمدديأنيهريثهابعملجيثهفلبثأن

النربادوغزلامهداذالفضذمجراكيراليلانذالمنبلم
12بخنلى



اقض

صمرعبن

فسالمفو

محاصرة

ونباتصمر

69ال

الاالسذيفلحقفلمايالفعممنفبطريقوسارراربفىالنيلكرفهيرةبه
كىعينالىعاماعندنهفاءالبيماقدبماهتانةاطنرهذهأتاألعاحها

بنيرباكمقدمةوفىالمؤمنينأميربعثهىاكالمددبيمالحقم046سنةيفصفى

مقااتلألف21وعدتهمأمؤا

ئمنينامألعلثانيةارلىفاستبيمبالفكأعرتتتفرعةاريماتهز
عهناديزحفربامناجزةوارادمماتل00002رافدقحضقيأعذ

بالقربصوضعفىثهجيمنبميمكعرفرفيفيالصالجثىقاعدةض
كأتيودضزوالقىندناملألكاقرةآالنيافاآخر1االحمرالجبلىث
جناحىعلىابمناتثاررباططيحمىافاالجلمطاألكبراغريقبا

مقاتل003سىمنهمملرقوأبسقااوسحوسافيماقإهـاالجيش
دينةءفىءالمهكةذهجعروفىتاءاربهـلزةثنمااآلخروتدوفة

محاصرةفىوالضوالفيومإخضالإلخاالسيامامةفانفح3ىمحر
كهباباليوتخصن

3كاسيزوسهروقتثذإونباحصنفيةإادبلمقىاطاغاشداوكات

نحالمروفوهولمصراإلدارىوالحاعيةحهدرباليةإلكاافةالطاقرتبئ
3وتجسبالثةاحربا

لدىهبهروصعشرسنينعليهمضىفحاهذافىءاملةيدلهوقدكات

ملىأأواخرإماذاافيلكانتالحرباعاصرولمألم5النحهااألتجاط
علىصناطاقحامعاحهميهلمااطندسيةيلواطالحمارآالتنطموليى

3

ءبرالىء
حرتالن

ةتامبااضرق

مرققاختن

والرفىانجلىا

أنهالمقربزىوق
بهبنطتىضا

تمدقيادءاتكاهااحواالرتيتناثالممذ
ونجوتالحضلىصطدتمبهابا

وسصيمعنمحرتوللهترنببنالمترقىيسى
كئيراةلالرأقتا



91ء

اليلأخذفلماالفيضانبمياهالخنادفامتألفيقذللهطمنلعدومكانماعى
البالدعنربرذاييئىكهالمقرقىءأخذتجوثهرافىالبوطافى

نهلةإألمنهكأممرويرضفاوضةالىجزيرةفىمعهمصلحدفىشآوسس
الىوارسلتالمعاهدهكنبتنمالقتالأوالجزيةأواالساإلموىثالثمن

آالفلبضعةاللسبممندهةوأخذتههزقلالفسخطإلقرارهاالىومامبراطور
أكلالسنةنوفبرالحالثيئالقسطماالىالمقرقىالقاشدىنالمسلت

جهاجديدآفىجيثئاورتيووجمعجديدبناطالحصنحصارالربفراصل

الحمنمناروالصتىشيئايتطعفلمتالحصىكارعناطضبهليحاالبحرى
لممينالىمكرئفرضجةالمحصولزنسعأ146سنةمارسسثوث

عزائمموأوهنالىومعضدفىذلكفنمثمرتللمرتنتأخهاطموبان

مارولمابهيربسقمالحصنتسإرالىبرالىعدم146سنةأبريا6وفى

بحياتهميمراأقشريطةعلىالتيمإألمالىكليفمالناستعهالسورأعلىفى
أنافرباواطمنعنيخهانيجلىامأيةومموأصهلمذلككعروفقبل

الطائفةةانإلدينآقاطصاتءبهمحاثمائليبمإباطصنارينيةاألحزاب
فىسجنواالذيئاألفياطتعذيبفىافالألثةالمجاةاأيامنيوماقفتيخةالملء

جلهمأشأيديهمقطحماأنهمصتىاطصارفياطصن

االكندريةالىفسارالبألدفغاتمامالىربادراطصن3اأخلىولما

فلولجمعفتيردورنووسمديخةعلىيقهطرفىواستولى

عظيمةموفعةفىدفورقيمنبالقرببالربفالتئبمددبهيرمعززاجيمثه

يةاالسكندرالىالتحإزالىبعدهاالىومواضطرأيامعصرمناكثردامت
05ومالىمنهاوالخصينعطيةيةاالسكندركانتآثارمالربفىفات

انهاأبفأوقبلبىالضانيفرععلىوفبةاكيربةباالداىفربةاآلنامو5
نخوشسكات

فغ

صدربةاال
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حتىحصهناضعفةفالىزمئاطويآلمربتحمداأنئضغنمقاتل
لذالثوبحرابرآحصيهاعددقلةفىطيرنيتوالمعنوهربالهيأخذها

الخضعاوسارفىآخريرقبهام046ممنةيوليهبظاهرهاجيثتاعروشك
الىعادقدالمقرقسكاتذلثبرلتوفصبهابحرىاارجهبالدبعض

أقنعفانةمساعيهتالمرةهذهثثايةيقالطرمنصبؤنرلىيةاالمحندر

ثمدريةاالعتسليمعلىالموافقةرةبفرضحيفاوكانالجديداالمبراعلور
آلاآلقالروطوعتداإبايونفىفتقابالعرخثانيةمعاهدةعقدفىسرآصرعتبممأمدة

العسدينالجزيةغبئأن11االصكعريه
شهرآ11محةهدنهلذلكيعقدأن2

ةدرتاالصمنالثميةوكماءابتجلوأن3

يتبيعرممناثهمأوالميحيينديئفىلمعونالىاليتدخلأن4

يةباالسكندرباإلقامةيهوديممحأن5

رهناالمحاربينغيرالمرجمامنهونجدممن051الىوملمجلمأن6
تقدملماوضمانا

يفتكونكادواغضجاهاجرابذلكوحماميهااالمحندريةأهلحمحوعدما
خروقعمابأناقناعهمنبهاجنفانهبالغةامن4اوتيمارالبالمقوقى

ذفعتم146سنةديسمبر1ء12المحرأشةأولوفىشىأىتءلهم

مناالكندريةتايمئقبروربالهقبفمةفىيةضدفياالصودخلتالجزية
شواتثالثالماقاوتستطيعتفاحهشاتاطفىيمنأأمرآربيةاطارجهة

ييئكانهااالبمدروكنالنقاذهاالكفىالمددالقيصرالجهايرسلحتىبعاأرأو

أشااعلهمفسهلاألخيرةسنةاألربعينفىعهموصوالى3تقلباتشواقد
اوصالهدواثنلمىالىظلفىيناواأناورالمقوقىيلألغة

بماكانوراالمحندريةتيمعلىمساعداكبركانالمقوقىأنوالشك
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فرأىالفسطنطينيةعنمستفلةبطريقبتهجعلوهرخاسمأربذفىله

مسيعبةأمةعدفينهالمسلينعهدفىأسهلذلىأن

ينإشوالهيناألموتفىكاآل

امتيئبنىدولة1

م2395166057ث1

اؤسبذلكتشأ1406166086يةلمالمألفةاطتمت

موقعهاكانعاتا09الربيةفةالخادارنجقيتبدمشقاقامأمتةبنىلةلد
التىينالملىأمالكالتساعكأاكوفةوالمدينةثاسابقهامنالملطلمقرأوفق

أأنةوحالقسطنطييةعلىبتولىحىشيألمدهاالىيرىيةمعاكاق
بالدبعضدهعفىفتحتالمديةتالثحصارفئرلهأسواحرثذلكلهيت

ركثىوالجزاشابراوبالدالنداوشمالىاألفغانستاتوبالدالتركمتان

والمصبيةالمختنألنربالهفقباكايديرإلشهالبيعةعلىاالشحملثميدشدس

اخراحوايليفإاصحابةابعضاتاوثذتقضىملحةواأميةفينا
اميةبقءخلفاوأعظموضتاعحنمذكافهمبقيتبلةأفيبىليتمناطألدة

فجم507مال5ء668هزوانبنالثالمعبدامعاويةبعد

ةدانتالنىبيرالىبناللهعبدلميةاطيدمنلهبصمالمستضبههمالثافىالمجذد
عهدفىمبلغهاأقعىتأسبنىدولةوبلنتمعاويةموتعقباثمالمهالمهالك

والمداطالفةولى5075171ء6869الملكعبدبنارليد

ثرقاالفتوحفىجوشهنجتتاالصالميةاألمالكختوعلىفحهرالدعاثمثابت
بعثيالمسالينالمضببرابرةثارتيالاليتنذداهركزقندمدينةحتى

فبهاوثبتالمربباإدعامةبيمافتحعظيمبجيقكأنصميربنموشاريىاليهم
مبصسبئأبالىنبة

بةمعا

عبدالمالط

مروادابئ

الويد
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صالبمان

المالساعباي

الىجيقكماقزيادبنطارقبهرالهموسىبعثثمالمحيطالىربااصاطات

شريثدموخةقبيةالضالقوطقبائلكهالقوطجيوسقفثهراألندلىلأل

بيةالراألمالكبأسرهاقاألندلىودخلتم117ء29شة

الحربفىبالصههارهألعاوتطهرداالفتحفىنجذلداجوشكانتنمايو
نصدراتاوااققدمأسبابمنايلزماوتهيئةبيالدهداخاالىيتنتهركان

رالمرضىالمجزةودارآنيااتأبنىجماخخمازةالعظاتاكأا11ضديدولىله

الحقيقةفىاعتبارهويهنبالمدينةوسمعليهاللهصلىإنياممجدجددبدمشق
م17ههـ6سنةارإيدوماتليةالراراتالهءانثاعلىاألواالمحرش
انالودبالدؤنالنداوجبالالصينالىاألتلنىالمجطمنيمتدلميئالىوصلطات

مربية1اخقالاالجهاوصلتمساحةكبروشبرياسهوكالىنيما

العطيةبيةاصراءالفتوقفتوعاورتقصترفىالدولةدخلتارلدكأوفاةوبعد

افعظيمينألوأسكلسإرجيتاكهكالمعبدكلتسلمانثأخرهاراجذخلفولما

األندلىفىربيةالهالجيعثىأتمحلىعليهاءاالستيالاصتطعبفامقسنينيةاث
التقتكخهاارالآلدخهرالصلتحتىفرنسانجوبىقحفىةصات

فقملمكمه115سنةئوكايهالةموفكراسهـبيوكأ
افرفتحفىبعدما5نرواولماألندلىاىالترابمالىالمسلعوتواضطرقائدها
األحزابيتوقيتةأبنىدولةفىالداخليةافتناينثهرتاطذالثنو

فىفحلتالعباسبئدعاةأمرأخذثمالباسواصنىالبيتألهلاثمايعة

خراسانءلألمنضهأقبلتحتىكهالخراسافىمسلمأبىعاتبنكخرامحات
أحدهابالىخهرعلىةأمثفيءخلفاآخركامحدبنمرواندبجيوشوالتقت

مةطصتىذحىاثاماالىباسيينااجوشوتبتهانمرفاخهزمهدجلةولوع

أميةبنىدولةانقرضتلكوفيوقتتهالجيزهمديريةمفكهنرصيربقرية

م231557سنة



ىثألدلفضاامبنجتللىال 1أحول إلثيناأاأنياألم
صمولألرألثاألدخج حبما35ء حالألصسجب

م3فيثرصممشأللمالألولأأل1
الحبملما

كبز1سكآلكرآرجمرولثك3ك اءياا

للبصتتثرألكيقداهافالرجميععحبم ثغ01ب7ا كللربركربهم6س
ثئمءاابرولألجاوريمحهابهأ
ااذيئألمألأليهثحمطءذ

حي3اولالااإذر

رآعا6أااأ011ألحر ءحي6لما3 ايهيمآ01كربزفى

صصايشء37كبماي6لمأل 3لمراتاهـ4 لم الزيرهـ

رغ1إنيإبراأءهمأ ا
8نهز3لبرء األ

وبرااىالألفية

ظخاحىاثابأاأليثهح ص101ثم7 ازر7لم

لىأل7اتاألألبألثث1مأ

6اااإفئ6األيلأجم1ىى3
لجض1

ت
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أكأاالمحضةرليةالهالدولةواالسالمدولأعظممنأميةبنىدولةوكانت

زماخهافىالسلطةوكانتهاوحكومميثتاوإلمحهافىبىالثعارالهعلىعافظت

مخهاأمورلةالىالدولةهذهسقوطويرجسرباايد
والعباسبينيينالعلىبيتماالخالفةفىطمكظيمينبيتيئمزاحمة1ضرطأصباب

وسمعليهاللهصلىالثهرسولمنلقرافيتخرهعطيةشيةويئاالسلةاك
قريقمنءالخلفاانتخابوجوبيرونالالذفياطؤارجكزه2

وماخةوباالواشتغاالمالثبأمرخلفاحهمءأبنامنالثايةاطبقةتهاو

فةالخافىوتنازعهمليعضبعفهم

فقاالرغيرم3الىاكركوافرسامنمغالمحصساألفيلىعهمشء

وجلمفيهمبتضهمممامهمزوجوتأوتقؤادآأووالةمخهمخذونةكانرا

عليهمالعباسيينيصروت

أصايةاالدولة2

م0578521هـ331656

اللهعبدبنعلىباسيبنادااحنطدناألموتاتلةالدأمرهذهبدأالمحفلح

يينالعلزعاأحذفيهاحملبرلدهفزآامثااباديةمنقريةااهونفبعاستا

ذفسقلىعدباإلمامئقببالخالفةالمطالبةحقوثءلمحمدفتنازلمريفما
عامةبهفسانخرافىشيعخهمشأنفعظميعخماالىسرالناسعرةدأوالدهوعلىعله

حمدبنفاااللهعدفىفظهرراثااعلىزحفوائمكالخراسافىمسامأبى
باسيةالهولةالهـمؤمستابذالثنفم57ء1كسنةالكرفةأهلوبايعه

فاحاواتخذالبالدءأنحافىوجرمهمعلىفهاموااوحبقتألأمثةبئتتبعصم
اصاالنهالىفارصامفةاطاتابنةمعاوتبنحمنالىءغموهرب5
بةتأمويةدولةبهاوأصابالدنفهعلىتمبونجحهمعكرآإثمنوجدكنراجث
حمنالىعبلفائهاأضهرنوفرلجةوعاعنهاارةواالمقالباجةشارحكانت



69

مدتهكانتاوزراهاتخذمنأولوهرلخالفةدارآاكوفةبقرباألنجارمدينة

سنينبعدباالفبارتؤاحكؤظامنظلتيبوشالملكلدعاثمتأييدمدهالقليلة
سنةوعره

المنعررالباصيزوأعظمخهرثصوركهاكجعفرأبرأخههنةبعهدلمالفةاطولىثم
أعرافعليهخرجصتىالخالفةيلىمجدألدولتهماطقبئالمؤسىخلفائهم

نفهالحزسافىملمأبووطمعالفنئالؤراتوتفاقتأعامهبضويينالعلو
الفتنوأخدوقتلهودهائهسياستهمجمنعليهفاخالبيتهمنالمكاآلصلفى

نفىيموالضنيفاأللففىلماالهيرغببلأةزالهصفااذاحىاللرور

الفىسمنكتبجمكغرسوفيهبيةالراالصالمةالعلرموضغعصوأولعصره
بهاأنجائهلمكوبئلهعاحمةوجعاباكأبغدادمدينةمرراكوبئنهيرم

وفضلوعلمواقتصادجذرجلناريافىمدينةوألخمأزىعارتحتى
سبئاذالثنوباألموالفتالدولةخزاكأوتركمكهء851سنةمات

والحضارهوالعلماآلدابتنميةعلىبدهمنءالخلفامساعدةفى
روالمأسادضبدم687908ء71391دثالىنهرهدنحأقصاهفئالىهذابلغو
عهدماثفانهم8م18125398مالكاالمأمونااللهعبدوافي

ظهرثوارفاهية3اكأسباببأعظماوتماطضاشهت4لىىأقالعرببلكل
تاريخفىنظيرلهديمونالافدفةواوالونواآلداببالملومثغفبغداد
بأسهاال

باتخاذالدصلةءأنحاجمغالىطيمثلاالنحأحلىكاالمأمونأراموبعلى
ظمتالفرسالربعلىبهميستزاكاالشكاليكمنعظيمةنجودآمالمض

ام30اء34صنةالىدوابيتبندادمرءفىقرلجةلفتانىاالعر

لراناأناالنداصورنتىاالسبانخدط3غبروببنادلينائفلرالطركورنهمنم
بالهمناالعربنرنمتالموكالملثينمنالبربرطركعبهااضولىنمبدأأبله
م391ء98ألسنةاالجانبدفيضطتحئ

23بخربخ
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دافدضرط

رأىشزمتقلألمديحةهاثهاوبنىبغدادمنجهمخرخصتىزمنهفىسمء

لونهموتنهلرنهموأحفادأوالدهمنءالخافاعلىطاراوابهارمأفحلفا

نجهاجيمفاستبدواارالةأععننءالحافاابةطتوسةأعحهميسعلونو

يخارىامامانيةاالدولةونشأت3اقرامطةوا1ازنجنوالمفسدونالحنهارجكر

اإلخديةثموالطورنيةبالجزيهرهحمدانبنوواقوالصبفارسوالذلتيثة

واالمكلعربيةااليوثمفاطيةاثمالحيفةبادةاالعقرافخ

واضورااخاموامحرعداماأىالرقيمااإلماراتتفىالتأورثنم
ازواالىذلثاستصوالعقدلهالخلأصححتىندادببالحليةديرانعلى

هـ656سنةبفدادعلىافاسواالكوصزعيمابمالتارأغاسحتىلمالفةاط

حمالىوزيركهخىابنالدينيئمبااطبساعدهم8521

إلفةاطسقطتخعصمالىبرتوبهممثلوااملهوالحيفةوقلىابفدادخلفاةآخر
بيبزساهرظاالالثانزفاحرالطءاالخلةضبوفزدادتمنباصيةا

الىسايمسلطاناءجماحتىفهاوبقوالمعاشحموظائفلعضطموخصصفأنزطم
بمصرسيهنبااءفاآخراكصالخايفةنجايعهالكايدمنوافتعحهامصر

م33957151سنةغانيينالهالىبذالثفانتقلتإلدباط

انتثرتالسرلجةطراللطانبةقيالثأتعظيمةدولةالعباصيةالدولةكانت

نوبفتراعةواكوالصناعةتالفنينطاوافحوالمارفلمومالهمدحهافى

افرسابماعدقياماوقدكانبعدمااصالميةلةديهاتصلإامبلحاضارةاط

سبالهعلىالزكئمالفرسهاخلفاوآئرالصبفةفارسيةحصمهاكانتلكفات
ءوالعطابالمناصب

اسقوأسبابأموث

يئباااعلىهمخرجادنجمنخبرصاعلىادءاالنتماالمدعسأحدجمع1
ملىجةخلىاناسأكضعندمعنبرةونحهاأبنالعلىالتعمبدؤمادينبةفرفة3
االحمالمأعرال
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علىلمفأهمهموذرارارالةضالقاصيةالىإلداتخافاثهماقطل1
بهافاشقلىاخدت

استعاضماالعلويينالىيالمملتوالعربمنالعصيةأهلابعادم2
علهمخزجوابالنارءارعاثءكالمستجيرمعههذكانراوالتركبالفرسعهم

التركمنالدولةثالقوةأصالبذفيدادرإللةنظامخةتعديم3
هاوامتبتوامالحالفةشصبواألطفالالصبياناالديا

والديلمالنرسمنابالمالالمستبذينبضضيداليعةانتثارمذاهب9
فىوجعلهاياسينامنالخالفةلزعالتتاراصدعائهمالىاألمرآلحتىوغيرما

الطاشفتينفاكتسحواالعلويينيد

كاقديمةحضارةذاتيةفيشعوبعدةمنبامصيةإلهلةالى3قص5

وإماراتممالثعدةالطالدولةانقسامذالثفسقللتهدإعادةعلىيعملام
ءاقااأعقبها

لمنقحنز
محسر

العباسبنىشلىوةأبنىوالراشديناظلفادعهق

م146868ء13452

أطقيقيلدوبم616ء02و81سنئفمايمصحررخت
ترنىإفريقيةبالدثمفةبندبثمبةالنوبالدمنجزبها

ولواحقهامحرةحكوجمكل

ء452سنةإنلمحفيأحمدفىالهاأنالىالمسلونافتتحهامنذالبالدمذهكانت

يتلمنينشلوالياطالفةأممناجزءمعتبرةأىابحتةوإللةم8مال

طصاجلب

باجةاالاللكل
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ظامالصفظ

بماتدا

الةاأنراح
وخوت

وألهلدالةالهوتقضفييمااالسالمسننيوافقفماآغاالتصرفمطلقالخليفة

رأىمستتعقولعندهوالفتهاالعالهوأكابراالسووصهالربقؤادمنارأى

وهرفىاإلدارىالنظامشصمنفتحغيهراءبدفىونالميغيزوأمتغ
إلشارهإدارتهافىخاضعحاعمهاالالءيرأسأعالأكارالحرتقسيمالجوهر
جداشبيهوذلكالقرىءرؤسامنإدارتلتحتمنالىأوامرهويصدراوالى

خراجاوجبايةارىطزقمنرببهيراالهينبزأكذالثاآلتالمتغظامباك
أيدىفىاووضععالحكومةالأمنومابقاياجرئئاهمأءالدواوينكتابة

لحمولماوالدييةاالسيةصبافىاأللفسهموأبقهابهمهمثفلحظيماألقباط
بنالثهعبدالوإللةفىالقطيةبدلبيةبالرالدواوينتجواارهاإلقونبالص
ءاصىابعضاقبعاوزاحموام785607ضةانمربنالمالثعبد

ءهزاللمهموقاتبووحارربااعدوخرجرامراتاتبرامزايامخضوحزوم

وصاهرواحممفأمماميخيرايإلسالمواعضناقبيةراتعا2ألميسفلمبالقوة
ىاإلداشؤةالحنظاماخذثمالحصمةسالثفىواوانتظبهماوامتزصالرب

الايألصناصباتءذالثدبهكريتت

الحريةلممممطاقةوألةامابهملميفةاطعةممقدرحهبحبارالةوكانا

إمامةوارإللةرحىعالهاتدوراقاصةإظاافلألثةصباكابرخالبأيقرموت
علىينمقصموخاصةالةإماوالحربادةوقيابمااطجبايةلألةافىاالس

يمالثوالالخيفةمنضاعىنهديرسلىخاصاليوكأمهاتاثنتأوواحدة
الىعامةلهالةاحبأوطرباطحبطإنكاتواألخرعزلأحدم

اصاغاغيردعلىواإلشراف

كأةذا5بتةزتبعخحأواربكاالتإلالتعلىعااواالخليفةوذوربما

العباسبنىعهدفىيقعمعركاكانعلىوالتامنةبعهد
والميدينوالجحةاطشةاألوقاتفىسبانالصالةالمطلقاوالىحترقون

الخراجوخباةمالحمنأعرانهانتخابظامالالحوادثيفىفيهابهموالخعلبة
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لالطمنبهاروغيرمأوالمظاالثرطةوأمحابالقضاهونصبالجيوشوقادة

ماألحوتتيذالمسدين1الموالىأوأفاضلالربأشرافمناتخاجهمبشرط
فارالىذالثمنشىقابمغاالخايفةالىواليرجكلوعرالقصاصمندوالحدو

نفالمدىقصرمؤقتعهأنإألداخلىاخقاللنرعالحقيقةفىمتقل

يربمامنةظلمؤوتأوصيراوريخمعيبالورأىفاعضدغيرهبسددلاطلفة
باألعالالقإمعفينالمصلارالهمنانصرافكثرفىسيآذلككان
العظيمةةانا

جاخاآلنوموضماثا3العئطاطالمدينةالفغعقبالعاصبنعروبنى
نجنىباسالهاهمراادبتينكذالثوإلصارتهمقرموجعلهاجاورهوماعر

اربااألمريةءخلفاآخرؤاتفىأشالمقنفينالعباسيينجيثىقائدكأئزنأبزثأل

ممرنحهاعظرهلشحبنالفسطاطثهاكيهرالهمدينةثصرالى

طوونابئزمنالطالباسبنىوالة

والمقاثبئخرا
فأماواألرضوسالىءجزيةالجزيةأهلهاعلىضربرامحرربالهفتحلما
صلالهعلىقادرلرصمحدآوابقاخاريندتنتصعفىوساكيةص

اعنرانمروعلهمبرمنأواالسبردابلدادتيمهملراداا

بأقمااالشاالموفعوصففىاقربزىاظل3
ببننجماومزارعمظعنسرمدفيايومالبنالالنىافاالطامونعأناعلم

صنسرىلىواءابمنهلبىمافابلاباتبسىاكراواطبللاصا

اصرةالهنجلمنسرملىرداكماديخحنةبلالمفواالصيمبتعرضبايومتبص
االورةدارالىبردنمضامافبهويفبمربةااليهنمبنةمنميرهعدالرومملرك
إالالبلدادننونصالبملىطالالمحنناءوكاثبالمكموبةالالوم

المجةوسبحريهمنالمحنمذامجرارواطديدبببيرفعنىاكالنرر

كناشعترالجبدالمحنببنرنجماالنقالجمعموضهاعلرروموأصجلرابالبة
ىصلرلجراتود

كومةامش

الجزبةنرعا
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علىصنةيماألرضضريبةوأماءوالنساالىمبانوالثوخالصيانمهاعفى
الثمنقريةاأهلوعلىهاوخراوغمرانهاغآضهاداختالفنخلفنصميبقرية

منونالمسبريهمابربمتحمأيامءبئلمألءامياطنجدمنهمعايمزمنافة

ومألكالقبطأحبلككاوماتايجيهنمماأقلكثيرااألرضوخراجالجزية

قريةلكلنوخدمتهمفىطمونصحوانادلماأنفسحهمومامناألرض
ويررعونيةالسنوضرائهاأمواليةالقرارتفليقردزترؤمائهامنمحلىمجلى

نصالحراخكالالىخراجهاةبتأدثويقومونازرععلىالقادرينعدأرضحها

3عاجميرسوالذينوءاأااللتزاابأإلىيؤدونهاصارواثمافغاأولقذلك

وهؤالصروبسجدفيهاالزايدامحالتبعدسنواتثالثمدةالؤاحىخراج

حماحبافقدمرنهثئمأحيانآاطكومةكاونةهمأعرانراسطةالحزاجئاصكص

اساألشخاالماليةبزيرىشبيهالحزاج

فقطالذمةأهلىعلىربكطااروسةجزتمنيصالخراجكثركاناصر4أرش
عرجاهماجموبلغوذيربممرربالهجمالةلقلةخاليفةنهبهيرجرسلوكانهار

اآلفىارجهعدحاألرعدتدينار21رفىناخ ةاالخراء

الفدادينمنالفوضثائةااللفعناألرافىلةجز123
ونصفونماتلمزروعةا

الباليناالبممنالفآالفأربعةعدوسالىجزية008و2
ماللينبعةأر

شتىضرانب1ود3

مقاتثهمعددوزادمعرالىالربقبائلورؤكرالقبطفىاإلسالمقتافما
نبمالديراتودجتعلىالنفقةكثرتوساكيةجزمنحصلاكقكبها

اسئقصيتارةالهوصهحسنتواذافاآالفثاللةدوثيعدئذاطفىاجصاث

ذلثعلىادوقالفاآالفبطأربخالجبايةأبراب
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المواوالثرطةءالقثنما

الحنيفةمراجمعةغيرمنوعزطمالقضاةبمحرتنصيبارالىحقمنن

هيةابنكأالمصورجعفرآبرالوواؤالعباصيةولةالىأوانلالىذلكواستعر
الثحهرفىديارالملءئنءعييماوأجرىبأمرهقاضىا

رأشاارالىيميهأوإألخرىاراتالقضاةعنةينيبالفسطاطقاغىوكان

فىلمجبىاوقفهدارهفىوإماإماغاالجاحجدالىإمافالقاضىمجلسكان
محتهدآيمنرنبلضاسهببمذيمضأنقاضىأصرطوايمتاإلمارةاد

الماصبأممنالعهدذلكفىالفاضىمنصبكاتاألثمةأحدمذهبأوعلى
ونصبوالنفقاتواألوقافىعاالىفىالفملأعالهتءوكانصألوكزها

القضاةكانولذالثالمالبتوأوالمطاالرطةايىتضافأجاتاءاألوصيا

بالفضلمنهماشهرمنأعظمومناذففوكزعتااالسأغزرمنوتئخاش
مصرءقضاولىء1سسنةثىاكسليمانبنكزثالقاضىلوالهمةايستقا

وهرخلفةكأالئقضتلأيضئامخهمفطمظلماييارصعلعنصغوامرارآ
اةارمنيرابىولحدكاتبأكالعاعليهاالمبئاألشاببتدوينأمرمنأول

خزيكةأبرثيقلهممسئويتهخطررهأششالهكزةانمصبهذاتقلدعنيتنحئى
بالجلألدالحاعنادىأنابدأل

3ةسطثااحبصىإخاصعاملغاالياجهافىكانصرعاةاأما

ئقريازمانناطذافماولهمحدارالبوليىإ

منالهخشمحطاوىولضصاةافىيظرالذىفهوأالمظاصاحبوأما
يخهاالعلىيحياأوبنفهنضافىفيفصلأوغيرماروكهمةعالمنتظفاعيةالى

المصاقضاياوأقالمصوسالهالنائباآلنونظيرهالقاضىعلى
انشالسىالضعى5

ةضالةا

اخصامه

مشاهيربض
ةضالةا

ابرت

الظمالم



9كي

المقايقة

أىالديرانأمحابأيفئاسونوبالمقاتقةالجيقرجمالتعرفكانت

العربمنوكانعهمصنةكلالديرانفىلهمتصرفالتىاألعطياتأمحاب

الديراتفىفىضىكياوألوالدهلهضىئرمصرالىيلبىعركلبلكان
الحربملكةلئأليشماذلكعلىئاقبونإراعةبااالشتغالعنكؤنوكانراق

زاوراالديرانعاجةعلىوزادواعددهموفرلماوكنمحريالىالحربفىويقودم

فىالفروضأصحابمالرببئوبالدرجالفالحينكارفىودخلراالىراعة

حتىوالتركالفرسمنالمقاتلةفييمامعهمكتفاثالحباميةالدولةعهدالىالديران

وحرماخهمالديرانمناصرباخرلباللهجمازاهالعبامىالخليفةضممالمهثأمر
مرارآالحكؤةعدوثاروابيةالرالجيركىفخقتبدلهمايركووضعءطاامن

بالىراعةواشتغلوادولتهمزالتمعىقالربسلطانتضعضعذلكؤنفقهرنهم

علجهاخرجراأتمحرفىالركمنالباسيةالدولةءجزاتومزارعجنوصاروا

واسنقلوابها

والتجارةوالزراعةارىم

األحواضإقامةوالخلجانكزىمنالىىبهدسةالخااألعالكانت

بدأفىنفسهامةالحبشيهانقوأذالثومخراألقنيةونقديروالجسوروالقناطر

مأظااعلىياجرواألشفالالمالهصاحبالخراجصاحبذلكيتولىوافغا
وماناالىزمنبمتكانالذى

مأهدهاأااللتزاأصابالىاألعالهذأضيفتارالةضأنضعفلماثم
ايراعةخلىقمرفتالنيإتبالجاضيهاركرنوتدريجاالعمرانبذلكوقل

الىراعةقخرجدواقىوبالترعتروىالبحرىوالوجهاليومأرضبعضوالثرية
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3اكرمنكثيرالحبوبقىوبااقمحااكآنبمعزيهشرعوكلنأيضاالصيفية
وافاكهةاللنخيل

كاتالتىاكتانيةاتوالمنسالجوبفىالخارخالىمصرتجارةوكلنت

النياأهلأصغذوقيخهاتضارع
يااليضاالحمرابحراناوغيرمامصربينالتجارهالتثاريساعدعلىومماكان

اليليصلكلفالذىالمؤمنينأميرخيجخصوصأالترعكرةاليلونهر
افحورردمهحتىيةالبالةالدصدرافىفيواالحمربالحر

البالدلأ

الرباجرةومالىوبقايااالقباطجمهورمالتحلىأمصرقأهلكان

مالربنووارسعلىىالصضارظائفبابوأرالمزارعيئمالقبعلؤكات

القبعامنسلمكثيربايراعةقرنعربعدربالهاضشغلثمرباطوأهلالحابة
علىالتىكانمشتفربالفرائبالمزارعينالصبعلىبترففالعربوصاهروا

وجبابةالضرائبزيادةفىامالابعضراشطثممعتدلةإذكانتفقلوماالقبط
اافىكئيرمنسبئاذلكنفاروس

انذلثوصفققيلومماءالىخامنعظتمحالعلىجنئذالقبطكان
لهوقئصتأيامثاللةسوشهالمأموتأفافتالنلطاأهلمنمنهمعجوزآ
واحدةصنةضربمنديارآالفبعةأرهدية

العهدهذافىرادثاوأالوالةأشهر

االمىبئمحرووألهالقرضىاالصببنصروالعطتمفاتحهاينالمسلمنمصروالةلىأ
الئرأبىبنسغدبنعبداللهكوكانواليقمطلقةالخطاببنعرالمؤمنينيرأم
االولءالجزمنبمبرالربلهنرنعهـلقالمتريزىخططبدلةمبوةطه
تجبرببعشفبروق

33نلربخ
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خي

بناشاأمبر

ولةااءاخشا

ادوموسد

ةرتحطلال

اللهعبي

صدابئ

عندالمحبىبالدلقائمآاوراحقرمعلىوالئاعرووبقالقبلىجهاعلىعامأل

هذهقاموقدغرخالفةطولضبطأحنلبالدهضابطاالربحنودالقبط

اطظةورسمءالقضاوأصلحاإلدارهقظمالعطيةاإلصالحماتمنبمثيرالمدة
كرىمنىالىبنهدسةالخاصةباألعالثحيرآغنىانهئمالخرلجبايةفىاألولى

ذلطفىفخروالجوروالقناطراألحواضءياالالنيلمقياسواصالحالخلجات

القديملميماطكرىتموبذااغوثصيقأالعملعننجترونالعامل000031

المؤمنيزكأميرخيجوحماهضةمنأقلفىاألحمروالجرايخلبهنالموصل
تايمافلالقببطريقيرسلأنكانبحدبحراالمدينةالىسلالقمحفصار
م125146346آسفىفانهببةالحرباتا10عنالسياالصالحماتهذه

وفىبةوالباالدلءالمقاتلالفعثرينفسعدبناللهعبىأرسل

الرومغارةصذذكرهاآلفصعدبناللهعدواليةأيماثلكلالمههـ42سنة

أسواروهذمهزيمةشضنرعبمازة3لنزتقاشدموكاتآلدرتاالحعن

الحراجقلةيأخذعليهكاتاطظاببنعرالمؤنبنأمهرأتعلىاالسكندرية
ديخار31وعددينجباهخرابرنفاء4يحيالذى

اثيسعدبنبناللهيكبدبدلهلزدعزلهمحفانبنيزمحخماتالمزرأمودلماثم

برقةبقيةففتحالفتحههوجعلاداسخهافىعروكثيراعنيقلفامالض
علجهاوفرضكهذنفلةحتىنوبةابالدغزام135156سنةوثوإفريقية
وعرهاالحبوبنبمعونةيمذأنعدالموالمنرأصئاثنشملىآلسنوتجزية

شنيعةالبحركمرةفىايومكحراليكالمعهدالىنافذآاالتفاقهذاوبقى

فىوتثددالصوارىذاتبغزوةوتعرفأ56ه435شةيةباحمكندر

القبطبعضمجرههدينار41وجباهحتىالحراجوتفيةاالقتصادأوجه

محىعربفعلردهعماثفتنةحدثتئمنظقلقبيلالىوبقربواله

عثانقتلفىاصقركواالمدينةالطثفرنهمورحل
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بنمحدوولىصرفهثمقبلصمنايمواكأطالبألبنعلىالالمؤمننأميروولى

العاصبئصروبقيادةمصرالىالداخليةمعاوقجيفقلهالصديقبمرأبى

جمونبأنمحرفىلهماويةنبتنازلثانيألكأالعاصعروبنترلىثم
علهااوالفبئطالبأبىبخافىعلىلهنظيرئصرتهفىبصهنوولدهلهطغعة

أ366هـ34ألماتحقاألقعىوالمضبافريقبةفغفىيجذونوقواده

بالقربالعظيممسجدهآثارهيمنصنة09ذاكإذعرهوكاتالمقطمبسفحودفن
القديمةعرمن

نربة

أفبةممرو

روجاخ
برتاتدىرصمإملى

نهموولىسقينبعدمعاويةزلهتعروبناللهعبدولدهبدهولى

ولىثمأشحهرستةلمحكثفؤعخطيئاعفشفيانأببنغتنةأضاه
أشهروثاللةسنتينبعدففرفاللقرافةقبرهالمشهرردأالخقنئعلمرفيغقئة
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منالسفنخلىاألعالموضعمنأولوهوكأرودسضتحلمبحرأميرآل
فطردمالئزثسالىوملتشامارتهوفىمخفدكأبنقنآصةبحدهوولىالمدثن

سنةعشرةبخمىوإلشهبعدقوالمساجدمناراتفيمنأولوهوحرالبالى

بنسعدولىثموجهادآوعدألهءوقراعالارالهخرةمنكانأشهربعةوأر

ينفىالهعبددثمازبربناللهعبدقبلمنغتبةبنحمنالىعبدثمكايزيديزالضعبد
مرواداق

مردانبنالملكعدايخيماقليمنثمالحمبنمروانابيقبلمنوانمرابن
الفسطاططاعونمدتيمافىوحدثصنةنوعشواحدىمنيئاقرواليتهنتف

عارةأحسنوعرطاجدالىالدوربهابنىواألعوانبهاجلىخلوانجفى

ارمانمنمدةريةالمالديارالثانيةالقاعدةنتفوكرومالنخيلبهاوغرس

محراويندئختمدتهفىاثمربئالملكعبدبناللهعبدولىثمالواويئنخ
منوالهعدهبعدهتوفىثمالفزارىإئفوسابنيدعلىالقبطيةبدلربالهإدرسة

وفىعمهربنموسبنمروانبنالمالثعبدآخرمكانأميةبنىقبل

علىبناعصألفلحقهممرالىأميةبنىخلفاآخركحمدبنحمروانهربمدته

ببوصيرفقتلوهمابجيمثفأيزيدابنالمالثعبدعونوأنرالحباسبناللهعبدابئ

واإلاكايم2هأصةفيآخرالىالفغمنذمحروالةنتفالجيزةاقايممنعهداقها
الربمنأميةبن

ء1كسنةالسفاحالعباسأبأخيهابنتجيلمنعاعمصلىوقى

فانئقلبهاعهنأبااستخلفثمأشهرسبعةبهاوأقامالفسطاطوصمكنم57

نتفعكرهولقىموضعالغكرحماهاالفطاطصمالىوراهامدينةالىالعص

شغجهاكأالقطاخرتصلىبناحمدبنىحتىالعباسيينارالةمقر

جنالعبايدالىيينافييدمناالاشقاقتممصرعلىالعباسبنىوالةترالتثم
الىدالبنالةوزفيردىوالملىالجارسالعودوأبجافمخطأبنبةاآلدومحلها5
اكئىنذوجلابخلةاكلقنجالمحراواطولرن
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أخلصواناصبهمفىبهاوالموظفينلالطمنأنبهيرآبلبةبهيرهصوبدون
خدمهمفىبينال

اةاكزةفيهايدلالقباطوإيمنالالدفىوالقالقلافتناالعباسيبنكثرتعهدوفى
بمعروكانبنوالتالثيعةبيزالخالفبسببأنفسهمنللسمماكانكز
افتحتىاالثنبنبيئالمداوهوتفاقتتعززمطائفةالخوارجالعلويينمنلكل

عربومالخوفأهلانافيتالثاضرامعلىوصاعدمتراضطرابالى

الحزاجوالىكأخنجخابالبئاللهدعبثالهمأشقداتقيىدقيلمن

اللفرعشرئالتىاألراضىالثرفالعرففىم327ء901سنة
محرفىاالسالمالتثارعلىلياعدوا

نةرواالخوا10وؤ اطووجنررةفعرنأبوإذكانم57ا1الرجردالث

315ألوأرسلينفقهرالثاممرالىالىجورالىفاضطالبربرإلخفهـخبهرقةلر
الفطاطالىقتالممنرأسآالفثالثة

االنجاطخروججوشوهزمواكهسخاةبحاألقباطخرجم763هـ051سنةوفى
ء001اميةبئعدمرارآذلكقبلخرجواقدنراواجانيجباهوطردوااروكومة

الثورةكتحتىالمزةهذهاصتفحلأمرموكنوايفلفلموبالصعيدبسمنود
معهمصثمسنواتعدةالحالكذلكواصترابحرىاارجهمناعط71جز

جماحمربمغاألانتحتىلىا11تأدادواالضاصدهاصلكالحكومة

دىسابنالصروفكاصاعأبرولاألمورلتوطدوسيلةالدةاتخذواالذينالىالهومن
والأول3615صنةوليهااكاألشمفمصولىنأولوهروءبافيك

اكالنرا

عربمنالطريقؤظاشقة11علىضربالدهفىغايةنفكالم9

واليخونفتوحةنازطميزكونالناسأصبححرحديدمنبيدوغرموفاط
سوههامنعا

661ةفتفإنبالععيدسباسبةكبرىقخةحدئتم283ء661سنةيق
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الهرتعرب

جردمثا

اسندالا

القبدارجهلممعالهفانخساالحالفةادءموايةكهصعفمحابنةصثد
فانهؤتلحرجواآلفرصاهذهوفاطعربزخموااطكومةوشىتوهزمرا

محرولىحتىاضطرابفىاااألصاوارالىلوئجالحكومةجبوش

ينافاشفهزمءاالثامنبهيشأقىزإنةبااسثطاامحلبنصلبنفعحل1

بالفسطاطعنقهفربثمالؤةباطإباحالهعلىتجشنالصيدفىمراتعدة

ببغدادفالخاترأصهوأركلصبه

فزلهانخصاراتهمنرأىاإإحمزراخالجةهنحلالةاتالحظسون

ضدفىأنةخارالةعزلثرصطراباالصاعادرهبصاء05ءدالالةءاطني

آعاتءكااثافا61أمهإصاةهيىثالىث
681191208كأولزكتواطعربجشديماآذاحا

ثمافرينالىارتضااأمواوصالبوابكرااديخيماشوامتنصثاروام608و
ثورحممتبذثمخامامحلطواغادوداعلازلةاعزالقباالحهمانضمت

رأىفةلماطبسببكالمأموتثركهيناأللرارخشدماعتكشيداوفاةبمد
ثكهملكبئفزادتمحرعلىاواليسهمرتيعأنالثر2اقااألمبن

هجهطرضأ

لةاالصهندرالىءحمام281897آلؤأنةقىدالث11عاصاعدمما صاحمهمى

أسبانيانطردونسائهدأطفاطمعداحااألنداتمإجلى1رهعلىدتمات
يلطونزيمضوبفزحبةحدثتتةبمبرةعتبىااطألءاالراألمير
محراواصتبخماالبرءادمواوانضةامحرادخاوشارابىق

ارةاطصمةحاصربمحرباواثام518هـ991صنةندرحاال
ء113سنةهالمأمونحهماأرسلحتىءأخروفاطعرباتءاالخطينو

علىفاضولططاهر3بئاللهعبدالومرادهقئأعظمتدآقاةم638

عالمربئاللهعبادنبةاالسمبهذاصعىالمروىابعدروفالمهءاتثاترحانيتال5
بممرزرعهأدخلىمنأولالنه
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زياووأصافاطمبنسانهممنهامحزجوايرئاعثربعةأرصاعرهاأنبعداالكندرية
م728هـ112شةكريتكاإقريطقالمجزكرة

الفسطاطثألمنوأخرجهعيهفتغلبالسابقالىالىبقتالبدأقدطاهرناكان

كاالمأمونأرادالبالدداتحتىاألمنوثرالجيثتنعابمعلىعلثم
دينار23ذاكإذوكانتبأكياسنةالجزيةلهفوهبذلثهلىءفأتهيم

حريصبالعلىمولىلهمصروراالذيئمبماطتأمنالتمللكبدوكان

عروجامعنجاجذدأنةأعالهومنوالثواءالالكرامعلى
رفاأهلجذدحتىصنزاساتموطنهالىويذهبممرمنيخرجيمدوا

ءفىالخليفةأخوالمعممءجماثمالمطريةبجهةالجديدالحاعوهزمواثرراحهم
بزعائهموفتكم28هـ412منةربالهكلفبذداكاألشمنمقاتل

ئررةتجذدتحتىأضهرخةمناكربفدادالىعودتهعلىيمضأاثةغير
يمءخروتجام6135138شةاقبعلامعهموخرجاوب

طاوحماربم8كس7135صنةبنضهالمأموتجمااةطوث4فتوخد

راتجاأآاإلصاليققرناخذواوجفابدهاايجردفلمحصعنهممنطموأش
ضبفتحتىمصرفىاالسالىالدينالننثارالحققىالطورابتدأكدالهذؤث
محضةاساليةعنة

الهئمالقالكلنءشىهارحفبجمأالمأمونءمجىبعدهادنةالبالدوبقت

بئوالةوبقيتأنفهملمينالىمنالديناورجماءالعاالبينقليلاخالفاأل
الصخبئامضبنطسةءلىحتىالموالىالربمنمصرعلىتتوالىالعباس

بالناسصدأميروآخرحرولىعربىأميرآخرذكاأ258هـ832شه

ورغااوثبفضألئروممعدألمصروالأحسنمنوهوالجاخالمسجدق
م358ء2كسنةدمياطارومفدخلجقينمنمصرهرجمتمدتهوفى

صاللجبةاروباطفىاألكبرافضلااالنمنيعهيمحونبححوحصئنهاعهافردم

عبدالله

طامرابن

الربخروج

خروجااقبطوا
ماط

آخرسةعنن

ررالهو
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محرعلىحفينأنابةالومالثأباباعلىأرادم3558ءسنةوفى

معززاصرفهاموأكرمقدكلنوإنالجزيةدقععلىوحملهغنتةكفهزمه
م325608صنةعنبةثارلووبغدادالفمطاطزارابعدبالدهالى

الترصكهطزخاناثكفيأزجوزآخرمعةكانواألنراكالمواليمنوخلفه
اضقلالخالفةعلىلحزجم8مالهـ52سنةطرونبنبأحمدضرفثم

الطوونبةولهالىوأسربمك

باتمالىا

كرأالخشيديوتلطعىلؤيوفماا

ةالطولوأالدولة1

م8509هال4533925

طولونابن

منخلفاؤميقلدهاطالعباخينوإللةم225658سنةممربعدبقت

لممجهنهانواباعاجهايستخلنرنويضدادهؤالفيقيماكاألشالموالىمنأجوا
يهماالحزاجويرسلون

نائبكاايرصطرلوتبئاحمداليهاقدم868ء52عشةكانتفال

طورنأبيهوأصالخاينةقبلمنهصئتدالذىكأبابهحاكاألميرعن

فضلهوظهرالزووأحمتوتأدبفتلمحأنثاحمدابنهفثألمأمرنوكممل
بحيثالفطاطالقصتبةبأعالوخمهعلييمابماكالاراكأفرغوشجاعته

وغرهاخدريةاالصمتهدافىددخلال

بزالفاالبلدفىتحموقدالحراخعلىدالياالمدبنبخااخدبمحروكاق
شأنةهالبئمفطيدهحتىكفتطورنابئ
ةللالالكبركاالخرالماكةضبة8حى
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ومنينجحفلمعزلهالحليفةمنويطلبطورنبابنبثىالمدتنابنأخذثم
ىماجورلألمرمعرؤهبتبابهاكماتلئاأنةكهطوونابئحملحسن

وغيرهااالمحندريةآعالأصالهعلىوزادمنصبهفىفأبقاهطورنابئهحمى

م78ء752سنةوذلكأعالهمنأبمنالتىالجهاتمن

ماجورتقلداتصلماأنهصتىأعداؤهكثرتطورنابنصأنبذلكفعظم
اكمةاحبوصالخليفةأخوكأالموفقكادبيمابوقعواأنأرادوام8كصنة
وخثيهثكتهوقوتذلكدخمنوماليمابدمائهيهنكنهيزلهأنذاكإذ

لخالبالثامالخراجوالىمنصبالىنقلتهرياحابعظيموقبلىالمدتنابن
جؤمصرطورنالبئ

بمدينةاإلمارةبيتأترأىصالثموالحوالحدمالجندمناإلكثارفىفأخذ
الىالمقطممنتمتذجديدةمديةلهبنىذلكلجيعغيركافأصبحكاالعكر

خدمهأعنافمنطائفةلكلفيهاجعلألنهكأالقطاخوحماهااممبقجبل
ميداتاغربيهاتخذاآلنالقلعةكااءالوااقهكتحتقصرهوبنىقطيعة

انيصابقةوالصوالجةبذعجب

معرمساجدأقدممنوهره8ك25كالصنةالمهورمسجدهوبئ
الصدقاترتبوالقراوالىهادءالعالوقزبللرضىمارشاتاوبنىكذلث

اليهشثرالموفقالىالخراجارسالفغنفقاتهبذلكمجرتوالمبرات

طوونابندلمةازدادتذوعدالجيقلإفلملزلهجيثتاالموفق
ودانتم25878ممالسنةاالمعلىفأغارملكهنطاقنرسيعوأرادبنفسه

مدكهئمحطبهاثبفبعدأنشةبعدمهاكالدمدنهامعظمله
لوحاغيابهفرصةالهزقدالعباسابنهأممتوجدمصرالىوصلفال

حياتهياقوسجنهعليهقغلبالملكعلىاالستيال

زوتدأأى5

82غربخ

الفطاخ
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لكحباد3رطورنابئءجا

الالئقفطع

اظالفةع

يهخلر

الحرامبالمسحدولفينيفلحفلمكةعلىءكااالستيالطورتابنوأراد
1سم96253سنةالخطبةمناحمهذففياللوقكراهتهمنذلكفزادص

ولهمهءكالسنةكهطرونابنوماتإلفةباطةصصبذلكفقطع

وبرقةوالجزيرةأثاايثملالخيفةملكاليعدلهملك

فىاليهتفسادتمصرفىرأخيرومطرتهكطورنابندرقوةنوقد

باألموالمةفوخزاننهوترقوخهاشونمتالدا

المرضعلاشتدطابالظئةويحبىيقملالسيفطائثىذللثمعكان
آخرينبوعمهمكحيرافأعدأصابائهعلىكضبوفاتهقيل

يأملرهالوبالىاالحساتفىأبيهسيرةفاركهخمازويهالابةوخلفه

يخهجمعبثثلهحفيآابسنااآلنالىبلةنيمأسهيداننجعلالنرف
بحيرةبقمرهوأعذوارحرشىالباعحظيرةواتخذواألزهاراألشجارغراث
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مثالفىقدممسطحهامانةيبلغاؤلبقمنعظيمة

أجمءاحالشاألباروكأدالموصلأميرىعلىالحسداستولىالثامحعالمفكهذاولىولما
واالفبارالموص

دنقووالىللخالفةويسلوطحوزتهمناالميخرجراانعلىجميعاواتفقماثألدشقووالى

غيرمنأيهبعدأمالكهعلىاضولىأنةخارويهعلىالتعتىفىجمخهموكانت

علىجمثاوأغارواكهالموفقبنكأالباسأبووساعدماياهاالخليفةيتهلدهأن

بينهمدارتانبعدومهههءس1سنةدمثقالعباسأبرفدخلالثام

هخارويهفىهزمهماأخرىفىوهرموابعفهااشصروائمواغعدةكارويهببنو
يراموساقدمثقفدخلفاصلةموففىورم6هـ173سنةدمثقبجهة

دجلةخهرعدكرأىمنشزمديةالىالموصلى

الموفقمعامدحاوأطرافواالممعرحمالخليفةوقفدهالموفقصلحاخعقدذلثوعند
فىكاتواألنارالموصلأميرىمعمشاخةفى2وثمضةئالثينمدهالىومبلألد
والجزيرةالموعلعلىحاكاالخطبةؤبهدىفىأنذليجة

ستبعدالمعتمدكأالحيفةوتبحهالموفقماتم198ء872سنةوفى

اماالجيزيةيدغاتكخارويهواتفئوالخليفةخارويهبهنئقلمالهفتواحدة

ىنالفطرزواجنجهزهاالندىقطرخارويهابئةالمحتضدوجوشئاسنودينارمر

األأوجمنىرنصمنتحفةوالنفيةقةفلمالمئلبهيفربجهازآخارويه
مملؤةصناديقوعضةةمرنطقة0004ذالثجملةنفمماحملها

علىاالنجئيرأجهازهامنخارويهفرخولماهباكمننهاوألفاهربا
وجدتالمهلوافتفاذاوبغدادمصرببنفماقصربهاتنزلمرحلةءرأس

االقامةحالفىالمثايصلحماامرفوااراحةأسبابمنفيهأعذقصرا
البالدفقرحمالتهأضعفتعؤدهاالتىاألخرىاالصرافأنالمنهشاوماذلككل
خدمهبعضذبحهبدمقخارويهقلئمالخرابالىبخزائنهيففىدالمالية

م698ء383سنةفبهافدفنمصرالىتابرتهوحملفراثعلى



لرامساابر

جنى

مرون

اشنقرا

داالطو

التوذعردة

باصيبنل

االخبد

9هه

وقعادهأهلهءادبرةيحسنفلمجيقالعساكرأبوافيبعدنولىثم
سجناافىأيامبعدوماتضهورصتةبعدوهلحأ

االمفىممرنفوذضعفأيامهوفكهرونأبرمومىأخهخلفهثم
خاشصريةاالجبوشخلعاانبعددمثقاوحاعشعليهاالقرامطةفأغارت

إقداماالصرهذاوزادهالقرامماآلفقهربلجهميدخلأنيخنةارأىثمبهمرة

الثامحدودمنبالقربجيشههرونكاوجمبموأسطوآلجيمامعرالىفسا
م909ء192سنةفراثفىغدراعاهفقتلهالخيفةبجيرشحاماالكءااب

الىفيهبهاالترادوخالفةأيامفبقوقاتئةكةأشتياندربعدهفرلى
شيبانثرفهربجراربهرمصرفدخلالخيفةقائدسلمانبنمحد

وخزبالمدانالقصروهغبدادالىطوونآلبيةسلماتبئعذأخرج
ء392شةطورنآلدولةانقرضتوبذلكالقطاكروأحرثالبستان

سنةملكتأنبعدم09ه

بةاإلخسيدالدولة

م853539969كم4

اوالةعلهايتوارديةعباصوإللةمحرعاختطورنآلدولةانقرضتأنبعد

ألنوذلكواالضطراباالرتباكمنغايةفىفيهانتسةيم03مدةبداومن

وصارتأيديهممنالسلطةبعضوزالالضفعلهبماصتولىقدنواالخلفابم
شرسلالتىيجيوشمعرفىاكلمةفأصبحتاألتراكمنالجندبيدالحقيقيةالقوة

البالدعلىالفماطمغاراتتجاردحرخاالحالةادتوازدارظاملتوطيدآلخروقتمن

كأاإلخثيدطفجفيمحدثألمحهاولىالفوضىهذهءعبنحتفىالبالدويما
كانالذينالقدماهكانهةيزظملوكاصرةميطوهوم39هء3كهسنة

لجهاتيكورةوولالةبهانيالدعطةبلتكا
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علىلهفأةوملهتثجيعآاللقبمذاالخيفةنرضحهإخثيدلقبعليهمفطلق
ئمتبأنةحتىةكبيرةءفأبدىكفاممرمنصبماقتيتقأدمنقدوكانج

م813539شةلدمشقحاكأ

ارالخوامكنالفقأخدصتىم3ههـ3سنةمصريدخليمدو

آ9ءكم8شةتأتوأاالصكندريةنفأخرجهمالفاطميةالىالتفتئم
فىذاكاذارالهباقىشأنمشقلبمالثأشبهوصارءثىصعلىضقبحتى

للدوليألخرىارإلالت

يئالمجاورارالةاغارةمنالتامحمايةكاإلخثيدالبيمابرىغرضكانوأم
3دممثقالوهجمضعلىأغارقراائاانذالمنحدثماوأول

صمالىيبقىأنعلىعلخامعةوعقدم49ك8سنةاإلخيدجيوشهزمثم

االخيداصتردكبسنتينذلكبعدثارائقابنلألماتولماقبضتهفىاالم

قلىم349هكثصنةوفىمقاومةيلقىأندوندثقؤخلفقدما

اوراثملكهصلأناإلخثميدوأرادالمدينةوكبمةالآأيضاالحنيفة
م46ههمكءصنةوفىبدهمنلؤجررايرمحرإللنهقوادمنآلاليفأخز

مفهزثامااسثالىعلىالجزيرهوأعلىالموعلامراكهدانيوناطأغار

وأنبأيدحهاالموشالىحلبتبقىاتأعدصملخامعهموغدثأاإلخثيرد

ستهأنهذاتساهلقالسببلولهكأدمثقعنولهمقىنظيرهاتاالميدغ
ضيلىفىلهالمزاحمينمناوأةعلىيقدرالوأصبحنوالارابعةبلختقدكانت

مكه6ك5سنةبدصئماتحتىواحدهصنةذبعدوأيلبثاالم

المقدسببيتوذفن

نعلمكنناعهدهفىالالدحمالةعلىيدلبمصرآثارهمنءصىلآلنيبقوأ
عايمثالبنمنذتهدهااويمنةهدواالبالدفىأوجدأنة

جورونراوكانم9169ما36ا9سهاونرجور3القاابرابنهوخلفه
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كفور

عليهقيماألصودالخصىاإلخثيدىكافوركالىأبودشاذاقحمفايراصف
935سنةصة1بعدأوشجورماتحتىالمكتدبيرالدولةرجمالءفقام

المطغالحليفةيقصرواإلخثيدبنعلىالحسنأبربعدهتهلىثمم169
خشاطألبىيمنيمالحرمبنإلةاليهاضافبلوالثاممصرتوليتهعلى

بهاالجظحمنالناسكهدكافورفيمبيخهمامافدثمءشىاألمرمنكافور
القدسفىوذفنم69هء553سةماتحتىفبتاكذلك
مصرةبولالتقليدهءوجمابدلهاإلخثدىككافورالىابواالستاذقولى

عراهلبعضمراإلخثداشراهخحىحبثىعيأصلهجازواطصاموا
رطأتإداعتهوثضرأيهحنلهلععندهدمذزالفاديساراعرثايخة

بفهكافبمأياتاطناخدارأدواخهلهمواايئالذاقراداكبرمن
دةكاثالمتنيحهومدلماالهوخدمهبهارأاإلصالمماالىفىامالثهزا

اشثلىكاثوكأصاحثهربأمافقيأفدابممنصيرليماأتعد
بنأحمدسافواشاأبامل6نرلىآ86هـ753سنةوماتست

قاثدكهاعتإلىاهرثأقىحتىآثحبءفأقاحننوهركهاإلخيدبنعلى

رياإللةالدنمحاوانشقتالبالحرفدصلإفاطايزاش

نةكملكتأتبعد9691هـ853سنة
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لرآضالي

1القاطميشالدولش
م85376559691711

نفرعكواتنبمفةبالخاأبخربمبرتوسلمعلاللهعلىالثالرسوانوفلما
ائماللهرسولمنحبردءهاقراحهاخةأولىأنةالتحمادمدة4بيعنقيل
وعرأبىخلألفةاتهتلماثمونلالىيخهخلدصماودخلباخأنعكيبث

موانقوالدسائسالنتناسفعإعايهإتاعكنةخلةنرتوحاوعمات
إيةبنىثيةوسييتعاليهوطانفةعلىشبعةوحميتةائفةصاادلموت

ابنهأميةبنىءأضبالشكتاطألافيرتمممةيخ4ابةراألانتعىثم
ذلكانئفةانصا4ءفحرأيخهدلمالفةباطإباالممكأالحسينل

المدكنبماعةإحهااانمتاكأاأميةةوشيمحكشيضيداوةاااصتفحافىسإأ

حتىكربمكالييزلعلىالخالألفةءادةإلالسرفىتحماأتعكةتطرتفاعن

بقيةعلجهمفآلكرعكأوالدمنيتالبآكلليرتصحوإتتصحأأنهاادى
اآلتادوالمذهبإسأىافىيرلألفبميالفربينالوالذالثإصالينا

يزناالمحلوعجزولماوالجاعةآلضالبأملىاقواةتاثاسمبااألواقالفرتتص1
تهممنطخرمنفتلقردوااصةادتقطرثثءالسلطمحداذاالعن

ياعضدواصإمامبدونحلقهيتركالاللهاتفقاراالدينصاريقمناقرها

ماارسولبيتمجديوالمختصبينيبيدالذىالمنتطرالميدىهراالمامذلكبأن
3ئلارباالسبيالعقيدهمذهثرقىوعلوا

الثعىاللهعبدأباالمدعركالثعةدعاهأحدذهب397هـ3مسنةفى
الودكالمعرنجحلةواللصايدىاللهعبارأالىنهاليمبةالولالضاأونىا

بةلمعرالرجمةاودولةالمبريبن
بعدفاأنجارمابفىعلىصنأنىلجلقرامطةنحرفطانفةالةءمؤالببنمنوعن12

تمهدل
ابخصأسا

بنالفاطهمننا



افهدي

الما

اللض
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الصادقجعفرنلمنحمدبناللهلعتيدداعئاافريقيماضمالىبرالبربالدالى

العباسيةللدولةالتاجالبالداتالثالحاعاألغلبئاألمروطرددعوتهفىفنجح
المنتظرديهمورثيىللليئالحققالخيفةأنأعانثمم6925809سنة
انةيقولاللهعبيدكانولطبالمهدىالمثمبالمذكوراللهغبتدامامههو

كانوإدتبالفاطميينساللتهحمتاللهرسولبنتفاطمةالسيدةنسلمن

نسبهصحةخالفبهرقالمورخيئجن

793عاموعثرينأربعةوحكهاالمنرببالدالىىاللهعبيداللحضر

والبربرالربقانلوأخضعبيدهيههااألمرعنم019439ء3

المملغلهشأممننوصقليةجزيرةعلىارالىلمالىالحاعلهودان
ظهرتواإلباحماقالتىالبدعابادةسببلمجهودآقرفيفلمالصحيحالدينثرنعلى
قىالثهعبدأبريازعهأنوضىشركتهيتقوولماالجهاتظكفىذاكإذ

أمانيهأكبرمنوكانالبالدنلكالىبيماأفالذىهوأنةمعبيمافتكالسلطة

القاسمحأبىابنهبقيادةمنهااثنينمرالتاجيوكأعلىثالثةلزوهافأرسلمصرطفتح
ءووبام829هـ613صنالمنربفىمجاعةمنهاأمورعدهنجاحهدونلحال
وشئضلالمضبأهلالىعردفيبعددىابامنةاتقلالجوشهذهأحدفثائ

حياتهباقىالدأخليةباألمورممأاللهعبيد

محدكهالقاسمأبراللهبامرالقيثمالاألكبرابنةخلفةم39ءهك2سنةوث
ايطالياضواطئعلىأغارأمطوألفأرسلملكهنطاقسيعقىفىمحةغايةفبذل
فىأيامهباقىصرفئماإلخثيدهزمهمصرالىجيثوأرسلواألندلىوفرنسا

منةالملثيترعأنوأرادعليهثارالذىكاالخارجميديزأبعلىالغلب

اطاريذالثفقهرمى6هثسنةاسليهالمنصورت

مصرعلىءاالستياليحاوللمأنةغيرم79هثثسنة

م9كهء13سنةئذأبريمماللهلدينالمنرابنةالىبعالخليفةتولىثم
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بيتيمابترصالفيهعنيمنازوموالفاطمبينتاريخجديدئعصرمبدأأيامهنتف

الفاتايتكلمالمناتمنبمسيرعطيةدرايةلهكانتالنادرةبالغتيماوالعالية

يقولألنأيفتايةالصئفلباالنةتعلمإنةرقيلواإلغربقيةصالسودانيةيةالبر
ضديددلالهعلىيصحركريمالدهابيرصياماوكانالربىالثحر

بالدينكال

حىبالدهفىاألموربترطيدفبدااصالتخطةسياستهثالمزالاتغ

صوافىحتىابأكامراكقرلهوخضحتيةالصرالقبائلءرياجمغلهدانت
األنلنتىطتافى

معركزوالطريقفىاإلستراحةأكنوبنىاآلبارضرمعرلفتحهمةعرفئم

ايمنكافوروفاهعقباطاضطرابفىوتئذمصركانتاليباالموص

المرفمركأطةقراااتغاشبصذالشتنالمامساعدتهابغداثخالفةوسعفى
مقاتلألفمائةفىاألكلروكأوهوالضقلىترصقؤادهكبرلزوها

فدخلوادينار43وركهرجتصرتحتوضعددالهبألحزوأعذم

8535سنةالفططوداالمكندريةالمتوسقهوالصاسضربمصربال
جوهرثاوضرعمصرفايينالفاطهدوالابتدأتكدالهذلكوم969

المضفأرسلمجاعةبهافثقدكانتمصرفىاألمورترطدقالحالفى

شيئتخارالقمحيمالبأنوأمرالناسعلىطأحهاليضفبالقمحعلةسفثااجهاا
اروكومةبإشرافاأل

التامرةءاالمنميلمخومحيدةحلىمدينةالشطاطشمادلهنزلةفىجوهرو

وسعلاآلنوقعهاوالقاهرةوئهاهاكىعينءوالفسطاطبيناليل

أحدماموطفينالحثومةمماعمنعةمصالمحاعلىوفعثمالحالبةالقامرةمدية
بالقاهرةبنىاصافببنءالممماوابذلثايمفلمفربىواآلخرمصرق

كهالقمرينوم7937ءث9531شةالعليماألزهرالجامع
2هلربخ
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وفتحتءجهاوجماألقاهرةابذلكفزادتالمردالخايفةقدوماستعدادآ
العاطلبنمألالرزثموردارةال

المدينةمثةلهودانتيةالجزفدفعتالفاطىللخيفةبةالؤبالدخضتثم

أرسلكهحلبالعلىبالسيادةالثامكاالىعلىاوالىدافىاطاألميرلهاعزف
كراهةشديدىاأهاكاتكمثئعلىعنرتسيالالفىقادهأحدثهجمر

فجهاكزفاثيحةالعقدةوترعليهافاصتولىمعاويةفةخامنذالصيعة

خطركابهمأدتماذوخارجهامحرداخالخهمجدادتشالفاطيونيما

يأخذثأكاتاترامطةاالزمجمانوذالثم179حشةجهمعيقضى
لذلكففضبالمديةعلىالفاطيةباستيالمنةفئنحتثأألدضقمنضريبة

يدمنوإخراجهأالمدينةعلىاإلغارةامنميدةالهفةالفاطخاتفاقهيمنعهوأ

ئاهاوفزقاهرةاأمامزمفمصالىبجيثهارثمالفاطيين
فىالهاارفمحرالمقدوقتحماتقدانهكرالمهلررأكالثعد

ساتااهربالةاليلووفهلمأوجثتيرتهوثواخوتهنوحمارلكب

نسبهبصحةعكساأللةمنالحئابةافأقنع93كالهـث2شة
إدواوطاثايةمصحرعلىهقرامطةاثزحفآ63479سصنةوف

منخلفاصهمءرؤساأحدالمضدافاسماالقاهزداخلالىكهالمحرجيرش

أعقابهمعلىردالقرامطةعلىبذلكفانتحمىزائفابهترهكانبالمالالبدو

هالزينانجهلخفهرالمهثمكأ79ه563سنةوف

فيهتوزاثوأزهرهاعحررمصرأزمنيصرهعلىكهرالمهعهدككاتعرالمنرزما

فىكانتكهالمدينةتسمىذاكاذاقاهرةاكانتزياديهيرةالبالدوةش

مةن00003نالمنبهماسماوواحعظيمينرينقعنعارةقيقةاط

شروةكانتجندى00001الستراضيمنىعظيمميداناالقحرينبينكات
ؤسكتماتتبناتهاحدىنفاورماثفوفوبعدهالمززنالمالكةاألسرة
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ازمزدنكياسخسةترءتوأخرىدإنار002ريادلماهاءورا

مطعمافضىإناهسعلىعالوهاألخرىالكريمةاألجمارمنوافرةومقادير
بعدلهلهمواخرااالسمحةاستجالبفىسعهيةكأظالمزبذلوقد

قحفلةبنفسهأسنفشؤونهمدقائقجميبمالىواقفاتهراتهابوحن

منجندهوخأعاكعبةصفاخرةالهكوةارلهمحتهممنوزادالخليج
جبايةظامافوأالهيامنيحدثأنعاهلمااتجناالوبالضبعدالمديةفىالقا

أرباخهمءورامنالبالدقتلكانتالتىساردالمثنرمينبراسعاةاطنىيج

هالمعركانيالمزارعجنبمطحةيخرأنبددتالحرلزادبذلكواالهظة

اروحومةفىراقيةمناصبالمرصامنوقادكثيرآاألقباطيصأتسامحاشديد
قأسالحعةئقاالدوإنكاشتمحصفىييزافاهـاقدمثبتتالطريقةبهنه

المصريبنمناألعظمالسوأدأعينفىمابرما

بعدم579699هـ63683هكهارمنصورشأبربالتهبنالزولى

عطبمءاشزالعزنالعبادأرفىمايكةإمراواينالىفقمنرفأعاأبييماوفاة
هأيمثلكاتمدبرااكاشجاغاقامحدآالتفيهماهرابالصيدمولغاماب
األمورقبمللناثةيجلىماكاتكيراالمسيحيينحالتسامحشديد
فىمترهأقكانتبعدالفطاطارجكهسيفيزأبىالالمكنيةوجزدالدينية

بئيمسيحقولثوليزرائهكبرأنكانارينفىتامحهومنلبفماثينحزنتكل
شىكانكامسبحىواالخرأسلمرائبلىاوأولهماظورسيبنعيىو
ئكأكانتخيرلهإتقليوقداودوابوثرائدعاشهمنةلخئاقصرهفى

غثرالىبالفبرومعطرهإلجهاهرمرصعةبأقثةوتفلىبالذهبالمطعمايرد

المباقإقامةعلىالمالمنراكالزيزوبذلوالزفالفخامةأنالمنذلك

يعرفالذىالجمعءنجابدأوفنالىومرانئىابمارالجسوروانثاالةخوحفر
منأولوموالفتوباببجوارأتمهىالذهوالحاعألن1الحاعبجاح

بزالز



9آلأل

اطام

الطاهر

منوأولباالسللصالهرمضاتمنجمعةيومفىصالجمحالىيهبفىسار
الالدفىالكينةعهدهفىادتالتركجندالفاطميةالخلفامناصتخدم

تمتدأنهاكانتوصفهافىفيكنىممدكتهأمااإلدارةفىمقدرتهعلىبذلكفبرهن
المراتأعالىالىناومنجازاطضرقىالىاألنلنتىالمجطمن

6831145699كهمنصورعلىأبواللهبأمرالحاعابنةوخلفة

اشيةاعلوموتعلمنصوراتهاثآفىراألمطلقفثأسنة11وعرهم1301
طرفئعلطتضديدودبمبهالهنذىوالنجومالفمنةعدومتعلمكاهاففغال
والعداطفاربةوااألعراتوقتلءالدماوصفكأفيسطقبفاذاطالهأىفىالشلو

ايومينعلمتساقضةأعالهكانتمالثسفلهأمابذلأحبأوابأواذا

والحاموثاالىاطزوجشهنءالنساعلىغيرتهبهدتابغدآينقضهما

أضدالحرضربعلىوعاقبذلكصثنأفىضهنوشلتالبافذنىمنوالتطلع

قمدوالحيمىالنصاشهدواضمصرأرضئامحرومجمغوقلعغالثمالحقاب
جماسيىكانتبالمخيباتبخبرصارانكأاألهبهوانتأعادهائمحهمكناح

رجلؤالففيهحلتاللهروحأنواعتقسواقهمبهفاغراألخبارعلىتطامه

اآلتالىبهاأتباعهواليزالاماالىقىخالناشبهشارذلكفىاتامخهمك

ءالجاوأتمااصااضدهؤايمبجمعالعنايةشديدقهوشسفاهتهمعكان
وخرجيوماحمارهكبشرهاستطارالالنصروبابالقوحبابيالحاكى

يدفمامحيورصدبنفسهللخلوهحدانبنعيةالمقطمجبلالىتهعاعلى
وقيلقلقدأنهفعلوامجروخاوحمارهءبالدمامضرجةثيابهأيامبدورجدوا

م1120131سنةوذلكقتلهعلىعلتاختهان

ء114724علىتاطأبواللهدينإلعزازالظاهرابنهنهيمفتولى

يمنفلمعرهنعثرهسةالسااليتجاوزصبتاكانم13011
فىكانوالدأعالءجزامنأصابهامماالبالدثالاتعلىيقدرالذىبالىجل
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ذالثبعدأمرهعلىلهصمسنعاتأرجذفدامكهقبصةأمرهأول

مجاعةحصلتم201ههث51سنةوفىزمئاباكهالبالدحكعاشيوخثاللة

م7201ث71سنةالنباونارتفاعرالاألبالمصابيمونكادالالدفىبمبيرة

جمغوتحوكتاالضمحاللفىافاطميينالخلفاهقهةأخذتالهدذالثومن
منكانأصتهمننهماختارواخليفةماتهؤالبهاكانءارزراالىالساطة

الظاهرعهدوفىأهراثهمحسبأيديهمفىالتثىالىوأقربليتااكر

بتخمافطءأنحاقفتنعدةكاقياربةلمدينةالفاطىالحامعلىقامت
االمضالوئظمكهحابءفواطماأمحكالوأضافآيىعاحها

أ6301901ءهر7247كهثذتمتمأشبالثهالمستنصرابنةخلفهئم
كاناالسالمفىغيرهملكيقهاسنةصتينالخالفةفىفأقامشينسغوعره

نحفاخاتأصلهفضىالفاعليةالدولةفىسريمتدهررعهدعلرلهعلىهذاممه
م010501ثم7242445لتوالىبااألمورآزمالىقبضواوزراعدةثين

وعادتالضجاورفضتالفاطمينيدمنافريقيةشمالىوالياتخركأم3مدف

توقهعديدةوالياتالىوانقستيةالورارالياتعليهموخرجتستية

انالحريبومنم96416701سنةالسلجوقييناكشالباردهغيمة

خطبةبعينأرنحوبغدادلهفخطبالراقأقصىبلغتعهدهفىالفاطميةالدعوه

ذكرناماالىأيضاعهدهفىآلتثمالعباصىخلبفخهايرب

منهاالمااغحىاتىوسةرضاهفىذالثمنبارغمذاخهامعركانت

قاهرةايصففارسىساخقولمنذالثلمأاالصلالقغرفماوأعظمأخم
ألفليلةيحرصهصونسعة003جدرانهبينالقصريفمالكدالهذلكفى

ءالبنامتقنةبيمت00003نحوالمساكنعددويلغوراجلفارسينماحمارس
ذلكمنمايقربوانيتاطعددويبلغوالبانينالحدانقبحض3تابعفيفصل

نحوالخليجفغيرمالخليفةموكبفىثىويمللخليفةالجغمتحصلويلخل

االزرانوة
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ابالداباضطر

فلاولاسعز

الىاوب

بينيرجدماكانكثيرانحتلفةأنجاسمناألعرانالجنودمن81لم

كهاطندمنحئدالباأقاصىمنالملىكوأوالدءاألمراالخليفةحرس

نصم35501سنبعدامصأثمايخكرالداحمالةهدأتصم

باصالعاتفقام3ورىااايدسعاملوزيراألمورزمامعلىفحهااالقابض
ءزرابرالىاافبالنرضىمنعليهماكاشتالىبعدهرجتالحالآلنعديدة

البالدفىأكأأسوألذلككاتحتىاكواكىدانإاابخدينتالمشادتإ

بنوعلييماخرجحتىاالستبداداظلمافىيثىالعلمقائداكالدولةناعراوال
منقاتل4رهإيهاشاعادوكةالقاهرةمنففراكاألشمنجادته

القاهرةعنادالىومنعرارىالجهالىفىوالجسوشءالرادأفسدكأبروألالعرب

م601ه75سنشحمالبادأقدتكاتاعذلئاصادثاطوالضط

فاستفحلغالهمأضمزاولةتءالمزارعيناطياجهزافنكلاليلانخفاشبسبب

م56012701هغ75456شهاتسبعاستحرحتىالقحطأمر
المقامثايخاريالتسوحدثبعضحابعفهكاوأجوفيهااساكمات

حرصهادقياضطرهاذنفسهعناألذىدغعلىالحيفةيقدرواذكرهتء
ادهوأجلىآبائهعنرصهاالتىأصىالفامنالمقنطرةالظاطيرتلكيعالطاكاألشمن
االثمانبأنجاآلخراباصوأنفهمعلىبعضهاضحواححرتحضاليدخلا

فغحتىافاقةاآآالتحبدمحاصرآبالقاهرةتىانهبلنفتاذلثئخلوا

والباليحصهرعداصتاصاضرهتالخايفةرسولهجدفيكاإلمدينةلةالألناصر
امحسناتاحدىيومعاجهصأجرخهمارغيفينموىلهقوت

انيابثلمممنم1سهـ664سنةالقاهرةكالدولةاحردخل

الخماىتذرالىلأرشاالخليةتفاستلوقتدهمناظروهعايهحقد

واعالحافسدزهاأملتنيايمصرالقدرميسألهولكاصاعاألصاألزتنئ
ففتألاالمأهلمنجيثىفىهحعرودخل40رجماالجالىبدرفقبافيها
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فسادأهلهامنرجيناظوإخضاعالبالداصالحالىانمرفشااكاألساداقربا
ييراطوعثاطزاخوازدادناأل

ءترداحمئا1ةالمدحولولىاالكطجمحع
آللمرفيهدوتدأجدثرأصب

اأ3لماآلتالىالالشضحامأبرا

11اةائااالظرإعجابوكأث

ةتسةالفتوحالنثروبابباب
االلكزبابوم7801ء084

هـبهؤصء
أ1901هـ48صنةالمؤل

ضفرأءبةنابهبهيماكرااطينواعحب

حاواحدذسنةفىوإتالجيرش

زصعدالنخ3رالنصربابم1كهء784سنةالخايخة

وسالبمهدالالدفهاامتألتعاماعثربئمرققعىأنبعد

وءاصةالمستنمركأالدمنالحألفةلىو

م49019011ء784594كاالمستعلى1

م10111311ء94425هاآلئي2

م13119411ء142545ىالحايخظ3

م94114511هـ445645الظانركأد4

م45110611ء945555الفافئ

م06111711ةء55765هالعاضدء6

هطاطافظعداماأطفالومحمفاالخالفةؤتواالضتشدهفى5الهمكانرا
للبالداطقيقيناروكاممعهدمفياوزراهنوءسنة75وعرهولهافانة

ممرتاريخكانطاأنضهمءالخلفاشأنمنأمالتاربخقشأنهمنلكوك

اطلنامنعف



ءاالصتيالفىواإلفرنجالملبنببناللتاريخقاالندماجمندمجاصالهدمذا
ىجديدةاسالميةدولةتأصيىالىأفضىمماالمقدسةواألراضىالشامعلى

فنقولواحدفصلفىذالثفىنوردأنرأينابيةاأليرالدصلة

اينحرلما

بالشاالصليبيشأتالالمالتأسيس

وننجاص11

نجصر

البابنمر

صربوعالقاخها

م69011711ء8765

هالصليبيةاطروبمبدأ

قداألخطاركانتالمتخرأأيافىالتدهررفىآخذالفاطيةلةالديما
غرئازحنهمواصلواالساجمرقييناكاألكأانوذلكالعباصبةبالدولةأيضاأحدقت

الرقيةوسانيةالةالدحدودصوالثامارمينيةالصاثبمعلىاحتيواحى

ضديدىاكارزسهزالوكاتالدييةاكعامةصعكايغدادباسىالهالخلينةيبقواو

يجببدعةالتئيعيعذونالسئةأهلمذهبعلىالخيرةعظبىباإلممالماقك

منبأيدجهمبقمماالنراطمشأفةاصنئصالفىجهدآيأواأولذالثعالالقضا
هذفىاكاألءهزالمنفرفةواصتولتذاتهامصريغزونوابلكاثالثام

دولةفيهاطمكؤنرام1801ء7سنةالصشىآعيامعظمالخفعلى
ارومبالدمناجزفيمنألضهاكانتاروممملكةحمينعظيمة
القطعاينيةمنىقيةيىعاحمهملقربوضاعةماتإاقيصرفلكءفا

المفمىالخذتميناعلىاورميحبوشهاحروبمدةعل3االفايطلق
م6569013731ألالى984منصنةنقمخوطمرتواصبههـأتمن

ورلهمآضعلىاهليباااتخنكلبهافامواتاكالميحيينالنةالصلببإطركرصميت
وأمالمهمطثهم



03

15األعدمؤالءعدعلىصرخهيالنصحرايةرثيىالباباالىفلجأدولتهحاضرة

وامراحهاأورباملوكعلىنفوذهلبصطفرصةذفىرأىاجمابتهفىهذايقمرفلم
الذىالمقدستلواخيلالنعرانيةعنالدفاعأساسهاحرصفاضايهوااذام
الىأورباأهلاستفزتالتىاألبابأمومنالمسلينيدمنالمسبحيةهدهو

التىاإلهانةتءعودتهمعندخجاجهممايسمعرنهماكانرااألمنيةهذهتحقيق
صبحيرفيهالذىوالهوانلهمهايؤدوالتىاالهظةوالفرائباكاألشمنيالقونها
بارأقالدينرجمالينشرهاكانالتىفيهاالمبالىاألقوالمنذلكوغيرالثرق
مأنجهمءوقضاتعصبهملدةبسرعة

الناصدسبلىمتعضبراهبصلالهالىالقولمنالىنجاتمذهيأخرجالقلوبهاجمنلوأ

الىالقوميستنفرالباباباشارةباربأفطافسيكاالئطرسيدىفرنى
وحقدآحماسةومألمفأثارماموشبلينواكاألشمنالمقدسبيتاستقاذ

دييةحرباعالنعلىوحرضهمأورباءأمراالباباجمعذلكوعندالمليهتعلى

ذمأكلمنهالحيةذتأوقدالناسمناألرفهءندافلبىينالمسال
ريةاااطربمنكئيرجهاعظيمةجوشأ98456901سنةأوربامنلذلثوخرجت

لىاالكفىوالمفكالشنىمخهمامحثربغيةوكانتالمظاهادهاوقئوفرساخهارباأءأمرا
لفخماالذاهبيئالبالد

ساقثهالتىالخهضةبهنتءجااكاألكأشوكةفىصعففترهارقتهذاصادت

امرائهملضعفوذللةالصلإلينغارهأعقبتالتىالجديدةوالنهضةالالددلكال
صلطاضهافهزمواالىوممملكةعلىالصلييينجيوشفانقفتثناطذفى

سلطاننقلذلكوعندالصغرىآشانصفمبئيقربمارومانقيصرالىردوا
يفصلايرمانقضرالصلييونوقىككاترييةكالىسلطتهمقرالسلجوقىالىوم

عليمعددماتأنبدالهافوصلواسوريةالىعضعاالى3سلطانحلنفسه
ماصأجوغادوابهمومنمنهم

ملهاكالشءاصالفبلقبضتهقكاتالئالبعدجمغاليهنردأنعلىمهماشافهعن
63تلىغ
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نطابهةواادها

دسالمةيت

االفشلى

لعلبيوناو

الالالتينيةاإلماراتتأصيعى

الصغرىآسيامدتثعلىكثيرفاسوراالبالدقتحفىالصلييونوجذ

كأالالتيفيةاراتاإلأوالصببيةباالإراتتشهاراتإهافلهمآبهؤنراواال
الصايبيرنخهايتألفتالىيمالمالتييةااألنجاسالىنبة

الفراتىبرا1آهااااصاارءإمارهاإلماراتهذهمناسسمالوا
م1هه195شةثهةانطايمثألثمم097901سنة

اكاألبدتتءدسىةاإبيىااحزصرإصرقياكاتارزمذارث

مبقدشحرلماالىاببدربنكهاألفضلارزانوذلكقبينصالسل

يقفىفااكسايةأمحدانهعلىفازمعهمكلداإتةأوضاثيراأملإصليإلينا

11مهسنةسبتمبرء19شةالسامحبرقينثءالمقدسبيتوأخذفلسطينالى

المقدسبيتبخريعالوناماكادفاخياظةعلبتخالصليبيينأعالاتجمر

نهوغوااقتحرهعانقضواحتىالسامحبرقيرالبعاسلحماتيدمن

خوالفظراتالممنمعيماوأشملم00007صكرأها4منوقلواتحعىالغنائم
بيتبمماكةمرفأخرىالتييةإمارةبهنراشاالريخيناهالماةارحف

م394591سنةالمقدس

ووقعتالصليبيينمعمستمرةبحرفىاألفضلءبئالهدلكومن

طميبقصتدرتحااالممنريينا1خبتراتالصفيرةوقئععدةبيهنم
كهقذوينالآغارم1157111سنةوفىعسقحثلألصعىفيها

الىووصلالفرمالفأحرثذاتهامحرعلىالمقدسبيتملك3تقذويئ

باتبحالفاطعيونكؤارقتذللثوؤاتفرجعمرضطقهثمكأيتيسد
مصرعنالدفاعخطة

أرفةاآلناموضم1

تبنتكلأبضاالريةاربخالتوقوبهنب3
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حسدااألفضلبقتلالفاطىالخليفةأمرم51551211سنةوق

بمرههحدهلةالدادارقثؤونيستطعأكنااللطةعلىالقبضفىاوحله
م311ء425سنةوقتلوهالناس

آلالالتيتاإماراتاحالة

أسسىصبلهمتيكواحدةمملكةاقياجمباشامبيوتالصحللما
هذهأتممنهانظاعناإلنفصالتمامالىمانبمضىتانفصلهإمارةمغقائد

ىصطرالئىوالمقدسبيتوكههةانطاوكهازلاالمارات
ذلكللهمنجزابحلمصلحةمراعاةبدوتالخاعةهامصلحءوراتىامارةص

بالتدرجالضمف

اماألتثابتىباأورمنالمددعنإئدوالفماعلىصيبيرنااوبئ

م12557211سنةقكافتفرقينيزارتالأنفسهيمالزكاذكان
الفراتألعالىصاكاالسلحرقيةالدولةقتلمنرنكلالدينعادؤلى

يةاإلصالسوريةوالياتجمغجدقىعلىفععلقرئارجالكانوالمؤصل

بيماااشغائىقدأهلهاكانىحتنولعلىسلطانهبسطأنيبثوأتحتكته
منبالقربكأباألتاليكحصنفتحم311ء25شةوفىالنرنجمن

ءاالصتيالعاولم311هء035منةوفىالصليبييئمقاومةمننمبالىحلب

الجهةهذهفىاستولىانةغراصليبيينباحماكياالصدجادلهتيسرلمدمثقعلى
قوادهأحدىشاببنأيربولوعيئم11كمء435سنةتفإكعلى

هاارءأذاسالألعلىاستولىم411ءهكمسنةوفىهاعاحاكاامادفا

زوصيمثىوأالصلييينعلىوقعأسالذللثنفثديدقتالبعدعنئ
ممانهبعددولتهوتفمتبعاميئذلكبديخلةفقتلهفتالسنمامطريال

وأخذالموصلممرماأخذلهولدانمماتهبعدرنيدولةاقتسم
ىانرر
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محدبئأتقينالىمجيرفانهزحلبالواليةالديننرروهراألصضر

شاذىبئأيوبكوالتحقبعابكواسزذالدولةانقسامفىصةدشئحاع
مةينالىفرورخهجوشهقاثدمرتهالىقليلبحدوزقىبخدمتهالحها

منلحايتهاوخرجترحاعهااصتحاوراقدالفرنجنصكأأذاصاعنءللدفا

االخيررالالمانياامبراطوركمادكهقيادهتحتجديدةبيةحرقوةباأور
م11مألءره3سنةدشقفىعدباالغارةوايبدأنفرأوافرنساملكالعييةاطرب

صاثانة

الحلةهذهوتمرفم9411بالفثلبالدالىوعادوااخلفوااالخهم

فىالصليييئآمالاضعافسوىراحهامنيمنوأنيةاكالصليبيةربباط
شاذىبنأيربأنرأىالقوهنفسهمنالدبننررأنىولمايةسور

احدقمادهكهثيركوهأضروألةثمقفىالكةنافذالقديموالدهصديق

ء95شةلهسئتحتىالمدينةأمامجيثهيظهروافتحهاعلىعلاجمار
أيربمالديننررثءثماالصلألميةيةسوربذلهفدانتم11هء

علىصاكاكشيركوأخاهوعيئكأدمثقالمدينةعلىحاكاكهثاذىابن
المدينةوندواليتها

والعليبيونمرم

االستيالفىانصبعدهمنالديننررافيزالدينعادبيماكان

كانالدفاخطةباتباعءاالكنفاعلىإتيضممرفىالفاطميةالتاكاتعلى

هاطافظوزيرانركثألأنحتىآيديهمفىالسلطةبهعراصقدوزراؤم

منالفواطمراوجمغذالثفىوتبهم11هكثهصنةبالماكفىتلفبكلمرالفتنكزة
نتضمصرفىالىجمالتافىبهارموضرارزارةمنحببذلكفأسخده

بعخهموحلولبينهموالبغضاالعداصةبتفاقمومماركمذاجشهدحاثماالقاهرة

علىءارزراأحدفاجترأالظافرصدفىيالتالىهذهكثرتبعضمحل
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الم11

جللبالمنجهبهصصبماصقرتأ
إاأ
لجصطبمبهلىسفسرمىا

01لمصإ
أمفمكبكءاا

ماربرصباضدمسىءةء
لريضطلمتبراىاصور

عنبسالر1ممملماا
صيفطىأا

قنثزنطخاةلر

ءضيرالممص105سنييآحيرفيأائكنثت

للاضلألا
دلال

اااالانربخألكالبئلخؤتجألمجئب
محعئنابهصهلمحكلهتىكيللتحطن

بببره
المحعمدآلقاهـء

صى

قيل
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عرمفالخامسةزيتجاالطفلوهوالفائئابنهنهيموأجلىوقنلهالخليفة

م2011هـ95

الصاعالمحكاليدكمارجلاوزارهأزمةعلىقبضالسنةهذهىرزبدبئطئر

انخصوصئامثلصازمالىحاجةفىذاكاذمصركانتزريكبنطالخ
المقدسبيتافيتجيدفىسقطتقدكانتسوريةفىأمالكهاآخزعسقالن

كهالمقدسللتالصاحبوالديئنررمنكلوباتم3511هاهسنة

منخوفهاألعلهااالغارةمنأحدهايمغوأذاتهامصرعلىءلالستياليتطلع
محالفتهاليهيطلبالدبننررالىوفدآالصاعالمالمثأرسلذالثعنداآلخر

الثيعةاماكراهةمنهخوفاإمأطبهالىكدينالنوريجبهفلمالصليبيينعلى
منالرقيةثاليما11حدودهاوصيانةمصرعنبالدفاكأالصاعالمالثكتق
البالدفىومحينةهدوعهدعهددكانءاألعداتعتى

برعيمارريكالعادلانجهارزارهترلىم3611ء855سنةقلالوضرفامصاور

ارزارةتقلدتألقضلبهرفقامالفشعهاصفيكنذلككنأيهمن
السعدىمجربنشاؤرانوذلكالفاطميةالدولةافقراشالىأخيراأذى

وقلهعليهوتجضصطالخبنيكزراسادااعلىثارقوصعلىوالالذىكات

القوادأحدممأضيرغاعليهثارحتىارزارةقبئونهموزيرآنفسهىوأجل
علىمساعدتهكالديننررثمنوطلبدمثقالىكهرثاففزبينالمحبر

الديننررءفترذدذلكلهتمإناليهسنريةيةجزبدخووعدهمنصبماالىارجوع
بيتملكىفزكهريكأاوضرغامبيئخصامقامرذأخذفىهاأول

ألملريكدفهاعلىءارزرامنقبلهئقاتفققدسنويةكانجزيةبثأنالمقدس

ربمثمأبلبيسفىضرغامدوهزمالحالفىمصرعلىاملريلثفأغار
كأشاورثألعلىبواستحانةثزمفخوفااتوحاضرغامدأرضاهأنبد

اكارزسمنجيثىبارسالوبادرالدفيفرثلكفيفعلماتفقارفيالىفرو
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فدخلواثاؤرومحبهمأخيهابنالدينحصاومةشيركوالدبنأصدبقإدة
ضرغاملصمنالناسنوانيلبيىالمحريةالجرشهزمماأنبدالقاهرة

قتلىهثم

جمغوشقضوناصريهحلفاثهعنخلىاقثرعصتىالوراألمرجتموأ
ءلالستيالكهالدينصالأخيهابن3هثيربمدرأرسلعليهفانظبوامعهمعهوده
حسذهاالصليبيةالجيثىقحمتلمايكبأماصثهشاورفاعتاثبلبيىعلى

باالممملكتهعلىكاأملريكضاثمأشهرثةثامخريبيىالدينصلالح

ءالبقاسئمقدنفهكأشيركوهثاكانالحهاةالعوفأرادكأالدبنرالاتغامن
النرنجمنحلفائهمالمحريةاجوشمعرتاكابجيثهوخرخهدنةفعقدبكلحر

ارترفمننتهكوممخهاالقصردةاغائدةباهذهكهضيركوهغاكأهتأتوا
4إاوطلبأمرهاعلوهؤنعودتهعنديخاااورصفهاكفيالداحمالةل

منعليهخماطالديئترربذلكفرغىحهاإفاخرجيثىفىيرسلهأن
والجظهالحرس

فأسرعم7611ء265ضةمرةالفىممرالىجموهالثخرج
انيالىشيركعفوصالمحريينءحلفاليخدهءورابالقياميلثاملىال

وصلحتىيبرهيمدفلمميالنجعرالقاهرهخوبىالنيلفعبرخصمهتجل
حتىاآلخرأمابمأحدهاشطألالجثانسارالرقىاالفىالىكهمرى
وبئبالجيزةأمامهكهشيركيالوعكىافسطاطامنبالقربكهمرىعكر

الدفاعفىسدأأتقبلكمرىرأىذلكوعندبفئابشصمايرقبالجيشان

ويصبحثلشاؤرىعزخبنأنمخافةنفسهالخايفةمعرحمئاتحالفايمقدأنممرعن
ثامرىقبلنباتمندوبعيه4وقاببذالخيفةفسحجدوىبالممةتحالفه

معرعندفاعهنظيردينار000004الخليفةلهيدفعأنعلىالتحالفوتم
فتراجعاقاهرةاصمالىمجثهالنيلكأمرىثألعهبراثوعدعهااألعداهوعد

بمعرصبركو

سبركو

جمعرلىواملرث



أل8

ينالصالح

بدملردمو

معرالى

راقا
الفطاط

جمعرضبركو
مرةكن

منبالقربالبابانلهايقالبجهةيونالصليفلحقةالصعدألىشيرصه

باهرآاتصارافارسألفاومجموهثأمحابالسوريونعليمافانتصرالمنية

عظيمةةكفاالدينثاعالحأبدىالموقحةهذهوقم7611ء365سنة

فيهاوتركمقاومةغيرفدخالمناالمكندريةاليكأوشيرداسارئم

الصيدفتحإلتماماألخربالنصفهوورجعالجيقنصففىيئاصالحث
وبحرآبرآاالصكندريةوعاصرواالفرنجفساروالفسطاطالقاهرةعلىواالستال

ياسةبالىعدهأولهذاتدفاعأحسنالدينصالحعهافداغ
أنالبالدمخهماكلفلىأنعلىمرىالوكهشيركههباتفاقاألمرانتص

للصريينمصريتركها

القاهرةأحماراحتلتشبخنةفيهاالمفأبقمامصرفىدواالصليبينوكن

عخهافاعالىالالمرةالبالدهذهغزويدءاحربجيثىرجعانكأممرىيلبثوأ

لثفيفأثاراليحمىماأهالمنذجم11مالء465سنةبلبيىففتح
عهاءبالجالاأهاافأمرالفسطاطيأخذأنشايرضافالمعريينحقد

إذالنتالصلييوناجهاااليأوىكم11دعالههىسنةوأحرقهاالقاهرةالى
آثارزالتوماايروخسينأربعةحمامثتعلةالنارقيتفبعظيمةمدينةذاك

ءوجاالحاليةكلةالقدمصرمنبالقربكهافطاطافىأطاللفىاآلنتثاهدالحريق

مالحاضدىاستغاثيماطيموبالماليعدمضاورفأخذالقاهرلحاعهاالفرنج

بقيادةجثأكبرامرةلثالثوأرمليترددفلمينبنورالىذلكءأثنا
ثهخرجصريين11مساعدهالمصرغزوالحقيئمقصدهشيركوالدينيأسد

شيركوهانفطمغجثتاكهمرىفأرسلوهوكارهالدينصالح
شايرجيقالىوانفمكاتهقفاتشيركومثاوكنيةالمصالجيوشالى

الىورجعالقتالعلىمرىيقدمفلمم9611سنةيايرءكالهصنة
حنينضالثام



ةأل

يةفاعالدولةوانقراضممرجمىثدخل

يئاطألحخلةالخليفةعليماوخاالناسبيماورخصظافرأالقاهرهأهثيرفدخل
اررارةمفالاوراخالمىمحافىوالخليفةشيركعهوصدبجميلهعترافاوالهأكرا

فىلحنفهصقثمصحريئمنكرصبافىيؤلفلموزيرآثيركهوغيئ
العاضداليدبمثالناعربالملكوئفب3الدينصالحولأيخهابئارزارة
العباصصتضىلوصكامريضوهرلدضداططبماقطعئمبالتدرجصىعنص

وامتولىالفاطيةالدولةالقرضتوبرتهم711ء765سنةاالضدتطثم

احميةتابعيةثايآالدينولنررأوألالباسىلخلبفةتابعيتهمعممرعلىالدينحصا

مدوأسقرطوأمبابالفاطعيينمزايا

ياإلسالمدولأعظممنوابتداعهاذوذهاعلىالفاطيندولةكانت

وأنلهاوأدئاحضارةوأرقاهاوفضازعاندةالناسعلىلرلهاوأأررالملىوأضذها
وغتغاترفا

االجمادكاارطنيةصاطفالتاألعيادالمواسممنمعركثرآفىأحدفىاالذيئوم
مندواطفالتأغلسبئوالمباركةارليالىبعضباجاوالبيتأكلبكرالىاالحتفالعاثةأبتدعرا

ين5االفا

الجامعةاقآدبيأدبرنوالموالدالمواسمظكفىكانراوقناالىاالخفاالتهذه
هبباكالمزخرفةاكثيرهالمحائدفئقدممرتبتحسبعلىصالطبقاتلجغ

الذيذهىالحلووأفالفاخرةاألطحمةمنهاعلاألصباؤارانوالفضترالعاج

اصصينةااكوهأصنافمهائقدمماكثراوشهالعقلكثرةيصدقهدالما

المواسمفنوالجندالخدمحبموالحاصالدولةبابألروالدراموالدنانيروالهدايا
بئقىؤولدوسمعليهاللهصلىالنيومهلدءعاضموراويرمالعامأولمؤم
ومولىعخهمااللهرضىصبناطومولدالحسنؤولدعنةاللهرضىطالبأبى

72نربخ



منظرالمقنىمفالسفرالىونقلعباألوفتددولهمأولقأسططمفن
اآلنعنانأوالدصاحقرب

بصنةمصربغعوتأثيرآلعظهذاتكانتالفاطميةالدولةانالقولوجملة
صمنبنالممريدولةنمىتانعجبوالالبومالىهاقبالالش

والجاحوالفتوحافمربابولجةنشبابوةنرثالمهالقامرهمدينةاباقيةاآثارها
بالنحاسهناألقروالجاحالحاعوجامعاألزهرا

ةمنهاورأعدةالىجعشالدولةهذهزوالوأسبالث
بروالبرالعربمناالوالعصيةعهةالىأحلاألولينصكمامهاخلفاثهااسنهانة1

أوغمماوالصتايتةمنواألوالسودانوالإليقمالترليكبمغهمواصعاضهم
البالدخربتالتىالداخبةالحروببينهاواثارالطوانفهذحمببمبينالمافة

التى4الغالوىقصورمقءالخلفاوأذئالمرافقوعالتالبادوأملكت
تجالهممنالعباصيوناكل

الفتوحبابوبزجااطامجامعمناره
برتدىاتعلى3ر

ضوطاجب

طعببنافاا
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البيعةعلىاعضاؤموءاالكفاءالخلفااختاروالعقدقالحاأهلضهاون2
بالملكاالصتبدادالجيوشءوأمراوالحخابءارزراعلىسفلممابالحالفةلآلطفال

أشياعهمبينإركالمهوحدوثاصباكعلىاحممفىلهلدباساأرعاسدلكذمنونثأ

عقائدماعتتحتىفيهالدعوإحراثالتثغقالفاصيينتفالى3

معتدلةتبلكثرالةأهلقبعنهمقفرتاالمدجمهوربعضهاوخالنراق

بعضعنهمواشقلتكشلهمعصعلىوعلتطمهالمجارالمماالثونابذتهمالثية
بلردمأطراف

والطواعينعاتالمجاواصداثضعفهمأليامالصلييينخروجمصادفةإ

احممأتق

لجالصليبيينوىبعضعلىينبالصلييمبعفباصحانةراحهموشغفات5

الدبنأصدمعالجيوشسالهاولومصرأمرفىلتالدنورتدخلأوجبمماعاجهم

اصتقاللممناالقيةالبقيةعلىفقضمعاالهاءيئالدعالنرصفأيخهوابنجميث

ؤجمنئزإتا
كاحش

اضرقباهةبىالرضارةاطق

لحالةمناسبةوعلومحضارةبعضلهاربكانالهجاهليةأنشقفيماأشرناقد

والثامالفراتوستنيمالتخرينكمانتالفىنهاتماسيماوالبالدها
العاممالكىأنفعلىلحطاخهاوبسطاصالهيابعدالربحضارةحالهناونثرح

فنقلاتديم

ولرالربرديةلجضهوقأنيرابهاواوديخهاالربلغةعنمنمناصلجلربعدف

العبةعريةابالمىمهدفىاإلنلعربةحضوةقاللامرطنلم
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ابآلدا

وشرعهامماقرآنهابقاعلىحرعآوشعزهالقهااصالعهابدالربحفظت

وجمعماءالقوافىوالتروضابالغةواايغةووالمرثالنحوفوضعواآمعلى

اكتبمناألرفألىففيهاوأئنهواجاهايحهموانجاراخطابةواالعردواويئ
علىمضىوقدغرهافىئعدققماخدمةوأدبالفخهملكفينحذمواوالىصاثل
ئكتبلقرألغتهمزاكوماقرئاعخراثنىمناكزؤصحائهمماثهمفالمراض

نفىالفالفماثىمنكثرجمت

الوالقوانينثراخالعلوم

دبهوألعهمحفظعنقرانهموعلومضريعهمحفظفىبرانتههمتقلوال

المسننطةالريعةحففالىويلةإألبمنأواألدبالغةبعلومعنايتهمانبل
يسننبياألنواألقيةاألعولوضواالثريفوالحديثاكريمالقرآنمن
أنحاثاكضبديرمامماوالثخصسيةمةالهاماألحمناألرفأرفمها
واقارواحسبانالصليبيونأحرقهممابحرمننقطةإألليىمنهاالباقىأنعلىالعا

اجملماحدعندسريعنهمفهمفىيقفواأالماميئأتالشريعةعلىالمطيكلويعرف

اصتخماجفىالمطلقاجهادمالعظيبممءذكااصتعملوابلرسطموسنةقرآنهمفى
ارجهنوالينالدلىديننجايخرنوالمالىمانالوأحمىاثصبيناما

أصولهعن

والحسكيةااللهيةلوماله

قدخللماثموالسنةاكتابمنواعئقادمدينهماصولالرباضخرج

اإلسالمفىاعخدقياوآاعئقاايخلفةوالنحلالمللأهلمنكثيراإلهال



فالضةعنى

ينالمصا

كدتوأنمة

الجبرمم

بشهواالفك
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نجزأماألعجميةالثعوبيةالحرالعباسيونأطاقمابعدخصرصالثمببعض

الخيفةفأمرالعقليةوالبراهينياألقيةأهلهلةساواإلسالمناوأةعلىذلث
باألدلةاالستداللبطريقةوالجدل3العافىاكتببرضعالعباصىالمهدى
فرجموكتبجنىعبممنتاظرخهمالىالملينءعالكنجرذلالعقلية
والفلسفةالمظئوناقلواواراثقوالمأمونارشيدزمنوالمنودالفرساليونان

علىأربواأعالمأثمةمنهميكلفوالديئأالعلمببهاحثمباحماوئزجوا
كأالمعتزلةأصحهرمفزقعدهذلكوافزقماقوارسططاليمىوأفالطونسقراط

والفالسفةالسئةأهلدو

ومنثائىواؤالجاحظاللنطامأثربىبئإمةوئهالفذياأبواألولىفن
اكافةومنالىروالتازىاكوالخروالباتجألقاألشثحرىصاطأنرةالثانية

سياوابئوالفاراباللخىزيدوأبوالطيببنوأحمدامجذى

فامحيةواارياضيةملوما

ئلصاوئمالىفياآالذىحر1ؤاليرناياكتبتءادلمومهذهالصبذأ

ايةاطاألرقامالوداعناأخذكذقاياذإألنهايعرفرنفاإلغرت

واخرعرااطندسةالحابصعراقبلولالمنقالقايلعلىيقثرواأوتحخهم
مبادئألماقشهئعرفوأىالخؤاررموصىبنحمدداخترعهالجبر

تادالتحلافيخيماالعربفرصلالترىاستخراجالودقواناتاليعنخذتا

يةاكرالمثثاتحسابغايةالىاجالىقرتاووصطافثةاااجةادهـا
األرقامسابهأرقامتزالاللوأااهذهبارأأخذتربالهوعن

العربعلمنأنهشاحدالربى4بلفحاعدمالجبراسمءوبقابيةالص
عمرفقدكاتمسانلهماقويجهماعضهالطولىالدفالمربوالميئةالفلكأما

العباشةالدولةمناصشقتالتىوالملوكنجدادخلفامنوغيرهاواواثقالمأمون
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مناليونانوالمأمونكتبالىشيدؤنفىفنقلىابهماعيخمةعنايةازدهاعصور

يهسةالفواألزياجاألرصادفححلتخطأهاوأعلحوامسانلهاوحقراالقطظينية

وقاسواايبروجفالثنطلوقتشافيوالخرفاربيناالضدااورعد

بغدادفىراصدموقعلرهامقداروعرفرااألرصةاكرهحهااألرضيةرجةلى
مشهورهوىيرهاهرةاللض

ينجينابشوالبلخىزىوالخواوالفرارىرضابنموسىءأبناالعلوممذفىوخ
والفلبهينوالطوسىوالروفىالتأقثمالمصرىيزشوابنفزةبنيثاتمعثترالفليموأبر
كئيرونيافىاشاصمافيوانجه

والتاربخاراال

الجنرافبااليزال3الممالمثالمالكدفكتبالجرايخاأنرائحرفىادرببئ

بأنفسهمووضحهاالثهيرهالجضافيةبةكومهاوغيرهاباأوربوعاثممكميرفجها

اكراتألمصوراتافصنمآراةوغيرهبطليموسءجمواوبالدمخرايخة

القارةفىعطيةسبلماتمكاتوالثيابالجصاورثالمعادنعلىضيةاأل
اضاواصمسارهاوصدوكهااألرضبأحوالمربااهمامعلطايزددكىالقديمة

وجدوااألوقبانرسيةجزاشوالىاهونجوافريقبماثردتالىذبهالمااألوربهن

ينامئاتمناليهاسبقرمقدكأباله

فيينابخرامىإىوادصوائاخزدادبةواإلضعخرىخزقلابنالربجغرانيىكأأضومن
يىاإلذليثربفواءذاالةواجمر

خاراءاألنبياوتاريخلالدتاريخفكتبواالعربتفنماالتاريخقإةلتفنوأ
وتاريخوالمحذثينوالمفيترينراواوواكتابالصاةالعالهمناألفرادوتاريخ

فرسواالتاريخفلسفةفلممدآخربهنبواقتاريخابلدلكلفأفردواالبلدان
الحديثةاألزمنةفيهاقبرحاالذبنربببنلألحهالكبئ
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اكهليرابنلتمثردى1الطئرىأشهرممنيحصونحمنرهالربالهومؤرخوالمؤرخينبعنى
خألمزنوافيالبندادىوالخطيبضاكرصابهننيختوابن

يمةال

ياةىا

الطبييةيومالى

عرفوهمااشظهارمفرقفانهيمفيهاالعظيمةالمأعائحجدفالالمجيعيةلعمالهأما
نثاقلقمانينمنصرافكفهابمالذكرتخئمائليخهزادوااليرناتمن

االتةواثلالى3عرفرابمءالضووقرانينالدققةاولالجلىطاوجعلوااألجسام
المتحركةبالرائلالخاصةالععليةاألمورفىفائقةبراعةوأظهروااإللدروستاتيك

البرلاألقيووضبصالرخوحفرالخزاناتءواالاآلبارحفرمصلاإليدزولك
وكالىوخرواالموالجزيرةالعراققباقيةآثارهالكفالمماذلكشاصوط

واألندلىإفريقية

وتجاربهمربالهمجثنتائجمنصقيتىاطءامجمياعلمأنيوناالوشواليهر
أنالىإسارةجآنبئجمابردأجماصصنعةالحديثةءاكيمياالربويستي
كامحيعيالفظإطالقوحمثزومربههامفردهاطابهفزاالذىهوجاث

خراباوىايرناناعننقلومائاذبةالاثمياعلىكانعندمايرناق

اجاالنشادرروحالمدءوالماازيجيتلىضفونااومعدنهغيرمنالذهب

العلطيرلمحوإودالباوملحكحولخؤلوااألحمرواراسبجهنمرجمرايالخضر
واقصعيداإلذابةوالئقطرالزشغطرقألكرالمهتدونوموايريخواللماش

والتربهبوالتحايلماتقاستنبطواالبسياآلالحناصراألوردينكثواأننم
يمنعناالذلثأناألاالخترلوطرقلماهذادراصةفسهلواالذراتباعتبار
ازىواكواكنذجابرايميائينآشهرومنلتقدمالفضلبأناالعترافمن

لأفهموبحيحهمبهمبتجازادوهثمالنودوااليونانعنفأخذوهالطبأما

الجذامبعالجاشغلمفلوأاآلنالمعروفةوياتالأغلباستحملمن
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وأولاكتربخاالعبنقدغعليةكثفمنلوأئتنوالخدالخصنبة
الجلديةاألمراضوصفمنوأولالعسلبدلاألدويةفىالسكراشعملمن

علهماىعلىالقدمنىليستعندمالجراحةكانتولئنعمماوصقاالدورية

آالتفيهاكنيرآمفوخالقداآلدمبينثرجعنامهئمكثيرآآنال
اخرىوحئوا

بمبميامنهأقلوالصيدلةالعاقاقيروعاوخماصةبالنباتعيموأيمن
فيالميالجتلمعظمالىارصولالىوإقدامهممئاأذاموقد

البندولللرفاصالخترعونموالربالصناعاتأععبقاالنالمستخدمة
ابوطةااإلبردلتو

الصناعة

وبرعادنالمطصاعةقفننواقالصناعيةالفنونتقدمثمحظيمففلويصب
األزمانتالثفىالدنياتعرفواالعناىلبالصعلوعالجوابالمنائهاطفى

نخيراصاغةوالبغدادنحاسىفاقوانحاسينالدمثئصيوفتفوثصيوقا

الالشقةقيالىبيةالرونجارتهميىتئاجمنأحذقاجوالثهآتعاغة
باتضواوافابراألبوابفىونثاهدهااقتاشهافىجنربىاألتنافىموضرع

بابأورواررقوالقعلنالحريرصناعةأدخلواالذينوم

التجاره

يقيماافرأواسطفتجارهاآلنالىشاخصةآثارتزالفالالتجارةفىتقدحممأما

ذلكعلىيدلابنطثاألصقاعالىالاقتصلقوافالمنتوربالهبيد
قبلصيةواألوقافىواالبانالصينتلغوصفننفجهاودنانرمآثارممنؤجدما

سنةألفمنبأكثرالبخاركثف
82بخنلى

نيالمبى



813

ارةامانن

لبشاماثنهمووالنرسبنالبرزنعامبافمنالمارةفنأكثرالربنقل

ايااكذاتالعقودالخزعرنفهمغيرهفىااماربهكاااماتغييرافيهااغيزأن
االمقةوالماراتالمزينةاالنحةالقبابونقاجماألبيةرالهالمافىكسبومما

سنذبرهممابيةالعروارخرفةموشاكرونقثمالمدخلصضخالعاليواألبواب

الجيكونافنا

الى13اعاهاواألجاتصوالمساحينعندأواكروهالحزممنلماكانخرفةا3ار
بعضهامتداخلحقيقيةغيرنبايةلأشنيمؤنةمخهااليةحملرسمإبدا

أبدعنتفوخخيةمشقبةخطوطمنبهةءهندسيةاوأشبعضف
اإلناثصنعما

مالحنقراآىحهضابةاألرانفأأيفئااكخرفةببماثاصضاتراماأبمومن
الممالىاخزفواءتيفاالفوحناعةلاألشيالختافةواالصئةاكويخةالحظوطبأفل

واألنداصهـالشامبالقاهرهؤبانجهمبالجصاكخرفةنالملىوارجماجالقاضاف
ذلكفىتجئهمعلىداليضحااكتبجلودفىيرسومهم

أيخرواالطربآالتوعزفالمالىعلىكوفالهدينهمتحريممنوبارغمالرسبق
بكزاياهزامشقاذضرتابيةاصراالموسيجالتإةإجماالموسؤفنإجمادهفى

جدسهربكالالنغممفتأقوسذاجتهاخرتهاعلىالموسيقيماوآالتهمجميلة

نحالغأجزاكيمثيحاكوأنيوتاألوريضعلأمامهابلإإلعجاب
ءالقاصناعةتقدمفىعطأشجملىواإواواثقوالمأمرتواألمينضيدالىعرله

عندموالموسيئ

حضارهبينالموصلالحعةىوفنونهموآدابهمربالهعلومانالقولوجملة



البالدفىالتمدينمنينشرونةماكانراانيالحظومماالحديثةوالحضمارةألقدمين

اراسطةأوبالذاتالفضلواصبياآلوهزمنفيهاموراهيبقهيفتحوخهاالتى

المليبيةالحروبءأثناشرقاعخهمفلكأخذتأوربافىوالفلسفةالعلومءإحبافى
قواكوارحمةالواطفورقةقاألخامنكرموالعرباألندلىمنباوغر

الفاضلةاألهمءأنصباعنكيقلمنصيبوانبا

نيفيااليؤ

األيوبببشولشاللط
م13110521ء76586

األيوبالديئحل1

بيةاأليرالدولةصىكهنربأبننرسفينالىصالحاألكرالمالثلرهر
الحئم118ء335سنةاكردبالدمنتتكريتؤلداممردية

عرهمنالعريناممةاطالىخامآلنجىوعهبآيهأسعةهالديننرربخدمة

الىاألولينالحلتينفىكهشيركعهكهرافقثمزلةوالهءاالكشاااالملشديد
ىالبابينرقعةفىلهتفم6117611ء365وههسنتىممر

اجملمبعدإآلالثالثةاقيئيرافقهوأأهرهاضهرمااالمكندريةعنالدفلوفى

فاتحبالخرجةكانتهذهانتاالسكندريةحمصارفىالئماطيموامحتذار
ممرفىاوزارةمنصبالممريرنئقإترهأوربمامجدهجمويئمفكهلتأسيى

انتيادهصهولةمنظلهرهمحلييدكبأللماكانكهبعد

احنبهافقامم9611ء65ءسنةمصروزارهالدفيالحصولى

عاحبالديئلوروعامألالشيعىالفاطمىللخليفةصارصزيرآأنهرآىوناقيام

رةازنده

ثىفقراوسر

للغاطعببن



ءللقضاالطريقعهدوبذلكالخطبمافىمضالهمادعاواحدوقتفىالنئمثئ

مصرأملمحبةاستجالبعلىوصلالفاطمىلمخبفةالسلطانمنبتاهاعلى

بينالفاطعلىالتغقبوقالدينفرمناالنسالخفتازرهبمليثتذ
ينالمتشيعمنثحاممنامجيرةالمناصبثءفزلبمصرلهمسئقلةدولةومجوت

تبواالوداتاظيفةنجدوثارعلييماووالدهاضتهنهميمونصتبالماضد

الصعيدالىصطردمصرحهمباخمادالدينصالحفعجليستنصروخهمالصيبين

المقدسبيتالىفرجواخاثبينصذمالىفأسعدمياطعلىالصلييوناغارثم

انكاكأافبدوالفرنجمصرتلااتاريخفىعلررجديدءاشداذلكنف

إمارةعنالدفاعإأللموالحيلةاصبواالفاطيةعهدفىمعرعلىالغاراتيوارن
بهاغمكأفدطينعلىباغارهالنرزهذايناصالقدأتبمابرالمقدسبيت

يناعرهاآلخذالديئعنالمداغمحلبهقلوثواحزهالناكطفأانمكثيرة

ءوالدعاالخطبةمناالضدالفاصافالخايفةاسمحذففىصعربةيجدإاولذلك

مقدمنذقصرهفىاحضجبقدكأالعاضدثتصنهيمالحباسىلمخليفة

ماتحتىالحبرعةفحئىالمرتمرضفىاحمهحذفعندالتالدينجعص
الىهاجمانئاارسلبلونفاشهخزائهمنشيئالهالدفيعالوأيأخذ

باعوالفاضلىالقافىوزيرهالىبالخزانةبعضواهدىالدبننور

بمنزلهبقبلءالخلفاقصورمنقمرآلتسهتخذواالمالبيتذمةعلىاالئ
الملوكعنايةعنبميدةالجيلةالقصورتلكفباتتجيثهرؤصاالقصورواضل

االنائرااليبقلمحتىالخراباليهاوتسزب

اراطوثاللةالىكأالدفيصالحسيرةمنبقمانقيمويمن
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هايخملكةووطيدلمصر4تحصد1

طورتحعبناألعداغارةضزليأمنمصرتحصينفىاخذالديئلصالحاألمرتتمأنلما

قذمنيعةوتثييدالقامرفوالقطائروالعكرالفسطاطيفتممشورنجاعلىفمزم
قطأيتغكنهالسورنجافىفبدأالحيرعلىنثرفالمقطمجلعلى

الغرضيانيملقيعرالمجاورهالالدالىجيعحقعدهليئالدصالحوأرسل

نفهافينررأوالعليبيونطاردمماافاجيوشهاييتتراجعكانحفظمها
هزأحدفوخهعليهلخقاحميةسيادةصوىلهئبئاليئصالحكانوقد

الرببالدالىوااللثالودانالىوالثافىالثيليةيقبةافرسواحلالىالجوش

نحوضهنالكمحتدواتصابوأصىنابالدجمغاخرهأخضحجث
ةصوخين

بنعائهموفتكيفلحوافلمالدينبصالحاوفىبعلىبمصرالثيعةجاعةتآمرئم
منباسطولاححبهدريةفهاجمواينالئاماعدةعلىعزمواقدالفرنجنو

بالفلغهافزذوام4711ء965شةأواخرصقلية
ادتنرروظةبسطافىوعدالجوالليئلأللخالاربنفرماتةالهذهوفى

اذاحتىمهاعطيةواحدةدولةومجويناالصالميةالمالثجمغعلىنفوذ
الشرقمنالصليببينشأفةاصتئصالالىعلالمسلينتوخدتكة

دوقهنطاقتوسغ3

ءمراايةمننفرالسلطةعلىفاستوذصفيرطفلملكهالديئنوركقى

سذابنباسموملكهادمىالىوذهبالنرصةهذهالدينعالحهزفال
الموعلصاحبوأرصلوجمهفىابرابهافأملتحلبالىسارئمالدينرف

الديئصالحءالقاالجيعفارحلبجيقالىلينغجيثالدينفرأخىابن

عنرجطور
رالهكلنطاق
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أل21

وأنتعرأم719هء075سنةخماةفزونبجهةبامراانتصاراعليهمفاننصر

منالثامأنحاجمغعلىاسسيادةبالهفاعضفاتاليةالسنةفىاخرىموقعةفى
النراتقربالىمصر

ضبعافىم2811الى7711منصنيهاستدهالدينصالحقضىثم

بنام711كهـ75كسنةفيفبدااقاهرهاتحصينومراصلةامايههنظام

بنرآصيقةفجهاوحفرالبههقمرايخهاوبنىالمقطمسفحلىثةالجلةقله

وقدمرئهبعدإالالقامةبناهدتمكاناطلزاويرسفيزاآلننعرف

المرصرمعهدقاطالىاالجمعخذتاحتىامرارا4ايابعدعاوزيدبناؤمادل

ءنجامنجزيزالوالاكريمةالعلويةالمحمديةاألسهعىراهباساعلىمحدء

اآلنالىبهابافئاالدبئصالح

باشاعلىمحددعتيةاقلها

نجعحريؤحاىالىالاباصرايضاالمدةمذهفيعنايةالدينحصاويذل

منالشعةمذهبومحواثاتىاأاالإمذهبحرلنابدارسءاثامنييعخر
بعضالفرنجينوبلينةحدثتبلجلةرباطعنذاثإوأتمكمحر

القامةءبنافىسخراألسرىمنالقامرهتجشيرالىمنهارجاتتاش
تأتأحتىعلجهمننوذوبسطلمهنالىةتوحيدعلىيعملزالوما



3مال

يمثونهاضارترهنجابكلمنجنالمسلهءأمراوصارأرادمالهتموبذد

وإعلألبهةالصليببينلسحقدينيةحربالىبدعهضقاماذاواؤجلبالخيل
سالملا

نوالععليبيوالدبئعالخ3

هدنةوكهاكانتالمدةهذهفىهدنةوالصلييينالدبنالحصبينكانت
نجاصرالذخذلحرباالشعدادعلىسامرآأئائهائالفريقينانصفظاهره

ظهورإألثيىوابالماميحيتالىدلتأيجديدنهضةبأورباوقامتديئ
علىالقتمالرارةهذهأوقدعطيةدينيةحربنيرانبهابنتثحسيرهصضضراره
الديئصالقوافلإلحدىبتعزخيماعغيراافالكامقالمقدسبيتسث

م78112911تههه385اتسخىوداتالحربفنثبتوسلبها

بيماتإمارةجيوشفتهرأمامهءىىاألمرلأفالدبنصالحويكلنس

االمالىخرجرانذتالصاييبئنأكاجطةبئةفاصلةموقعةفىالمقلص
المعاقلصرتاطمفيرافيعقالتففتعفلطينالىتوغلئمبكثلجا

كهالمقدسبيتدالىمهمطائفةفانحازتإسجالاومبادلةبالمالأشاهاوفادى
بيتتقاذححانتقدافرصةاثالدينصالرأىصرردالىئفةوط

كانم1ما7ء385سنةجبفقصففىمجيوشهعلفنظالمقدس

افاجتازاكحففرنالماوجذباينسالفرنجفداغفثااكصيامحص
ءصالءاانفتبالهليكعلائرفراائهالنرنجرأىولمااألصواراوببرااادثاقي

بصعةفديةنظبروأثفاالماإلابأمرالهمماويخرحراالمديةاليهلمواتأتبئا
بهعاملواببمثليعاطهمرتالدحعاذدفتلاناتىعلىدنانير

م11ولءهكهسنةوفىالفظامنيةالفاطزمنفتحهماعنديئالم

وركصمالىالساحلمدوجمغكهالكزكوفغألانطايهةولصاحبماد

حطبنمرت
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حروببمط

ىاكصالح

افيصعح

وقفتإمرتوصؤرسوىينالصليببأيدىيبقلمم9811سنةولى

بعكاصورالىبالتراجيمفخهاالتىالبالدلحاميماحبأنالديئصالرم

قؤهكؤنراتجمحواضالكنموسيتاعليهاليجردواأنلهأقسمهاأن

عليهحملىاثمجديدة

ز58سنةليحاعرمجيناعلجهمالدينصالحاقكهدبمبحصاروافبدهـ

فرنساملكابأقأنالىونصففامنةكذلثهااطبقم9811

المدينةلهمفلمتالصليبيينيربمددبماالنجليزكماألسدقفبردريو
اليهمئسربانفهمبيبنالعكناطخاموغثمم7855911سنة

فلمالمقدسبيتثاالطردريموسارهبالكاالىيخلبوعادلالف
ملحافيتخابرانءوضرالقنالسماقدالفريقانكانعيهاءاحمتياليستطع

بالالدهفىوحدثتمرضرديمرأصحابم3911ء885سنةوفى

يغااقعلىالدينصالحءكهلةالىبهةصلخاقدزعودتإورتستد
بحجيميحبينبسمحانالصليبيينبأيدىأليافاوصوربينالساحل

ضريبةبالالمقدسيتالب

سنواتخمرمدةالصليبييئعلىالدينحصاهاقامالتىالحربيجةتسهذه

ضبرام1ها7صنةكأقجطإثموقعةقبايمثونالالملموتكانانفبعد

2911سنةالىملةمعاهدةبعدأصبحواىاألزذنإلخهرغوباألرضمن

الدينصحصاىراويافاصرربينيمتدضيقساحلعداالبالدجمغيملكون
اممردستانوجالريةءمحراببنماينلمهاهـةوخدبمقدانهرأىذلك

روباطمحتهاخهكتقدكانتارادمالهوتمطرهخافطابماالصابهمونصر

م3911ء985سنةبدمشوتهقبحىفأصيبالمتمره

سائتاعظيماقائدآفقدكاناالريخرجالاعظمامنالدينصالويعتبر
واالحلببنقذكاتأرنرنخيفالربقوض



وأرهدوانقوىألتواضعاثدةيينوالهمةوعلووالمرؤةالمثجاعةبينجمعح
الشرقهالشهامةمثالويعونهخالقهبخبرنعللفرنجكانارحمةوالدلاورعوا

أوانفانهاألصدقلبعبالماالنجلبزشاردءرذلكفىتهمقدوةط
اإلعجابصبصهامةيعجبقلكنيقابله

عاليءالنبغامنجماعةالثاصعةدولتهشووناكارهفىالدينصالحسملكدوقد

الديننرربينوبينهالعالقةتمكينفىالففهـلصاحبموالدهمنهميالقليل

الفاضلالقاضىووزيرهئئافوشالتيئءحبهاووزيرهالعادلهأومنهم

كهالدينعادصموالحكةاألدبفىالعلرلىاليدصاحباللخسائارحيمعبد
ابالغةفىناثتهضهرةلهكانتتبال

بببناأليومنالدبئالحءخلفا

وىدوتهشالعظيمةاألعالالثالثةحكغالحهآقلىالدفيصالحقفىل
اخوتهبنووادلالهاألخرىاألعالوترلىومصروحلبدمق

بينهحدئتأنهإألينالىعادالعزثاالملكاللطانقابنهمصرفمحلفه

عناألفضلفيصىاوحروبفازعاتدمقملكاألفضلأخيهوبيئ

حاكأذوقمالذىكاتايينصرأخوالدينسيف3الحادلوترالهاومق
قبضأنفبعدوحزيمسياسةالناسممزمنكهاالدلكاتالجزيرةعلى

البالدجمغلهفدانتبالجزيرةأمالكهنشؤلتنظيمأسعبلصثقاألمورأزمةعلى
االدللحضرم11ههء595صنينالزماتثميةروالخزيةالور

معرمنالزينبئالمنصوروعزلالدينصالحابنىعلىوتخلبممرالى

ادينعالحدومعظبملهودانتصاملمووتولىآلضيرآن
الدولةهزهفىاألكبرالثأنصاحبةمصروصارتم69550031

عظيمءوباشديدثممحطم1021ء795995زمنهبمصرفىرض
2يختالم

ادأعوبش

الينصالح

الزيز

الممعور



دلاا

عكل11

ال9

كلةوجمعهملثدعائمتوطيدعنيفتر1االدلأنإألالمملكلثأنأضعقا
الصييينشأفةاصتئصالعلىبهمليتعبواحدةيدآبمالمسلين

مندامداتهمجماقدباالمماممهيتةطالعادلاضننالأثناالصلييرنوكان

لالسياللمينالىتفرقفرصةاينهزأنوآرادوام7911ء395صنةألمايا

تفرقواهمبيروتمنهاوأخذالمادلعلىافاتصرالمقدسلتعلى

مادآءاالىملةويافادعنطمولشباصلخامعهمادلالهوعقدذبعد
قوتهإتزينلهخرالصلحأنت

فىاياكةثابخمديأهلادلالهمنحم8031ء506سحةوحا

الصليببينغاراتصذعلىبكاعدتهتعقدمنظيروباحعكندريةبالنيلتجارية
عدمحر

أنلهموبداجديدةخهضةالصلييوننخىم8121ء16ءسنةوفى
حمدةكانتمياحلثهبفقصدواالمسينلةدقلبمحرالىالحربرحىرايحب

كانعليهارجوعهكدآفىفاتالثامفىاخادلوكانشديدقئالبعدفاكوها

باخالصالدينصالحخدماالصالمعلىحرصماءاوكبرالناسأنبلمنالعادل

كبرنقيمموتهبهدولةوجمعكةم3911الط8611نضة52نكو
يينالصاوجهفىبعدهواقف

م1ال812183ء16536هملالرالملكاللطانتولىثم

الهموصلتأنهابئوصهاراليألعليهاقاتمدميامنليببينالعطردسكلىفعمل

المقدسبيتإمارةالهميرذانعلىالصلحعليمفرضجديدةكثيرةامداد

جالئهمنظره7811سنةقالدبنصالحعليهمشنهاالتىالحربقبلكانتكا

بعلالفئعلنعيهمذكانالجبلءالعطامذابرفضابابافأغرامدمباطعن

ضرعواالنقدمهمدونحاالالجمرافيةالالدحالوجهيماختالفهمفإنذلثه

جمانبمنصالةخاعترضتهمم1221صنةشهريرليهقالقاهرةكىارصق



5

ورالمنعمنبالقرباعملاحصنهقدنكانبمالمسلينمحاربةالىاضطروا

مدمالنيلعالالاأليربيةالدصلةانحاهجمغمفءواألمراالجيوكأايهوجمع

الجهالتجتيمنبهموأحاطتاألعداموقععلىالماهفانطلقتالدالمدوت
بالنراريهمونوطنمامدياطالىنةيفزونضيقممرصوىمنفذلموأيبق
ملاأمرئمدآحمدونهمبحموأخذواجانبمىجملىالمسدونعلجهمانقضلال

عنوصبهيادمياطيخلواآتعلىهعامدانبعدصراحهموآطلئعخهميممماأن
مصرعننجالسؤاتثمافىةمدسيفاالمسلينعلىاليجردوارإنالمصريةالديار

هووأربعينفهاقضواأنبعدم1221ء6هاشةصتمبرضهرق

باأيمنكأاثافىاذريكيراإلمبراطورخرفيم53658321سةصق

وشالخروجعلىكانالمقدسبيتامارةبكلالثيطالبالفرسانمنمانةبضمعفى

المسيحييئمفالثأنلىأمنوغيرهالبابابأغأنةإآليةأورثجيوخ
أيكفردكانالملينلجهادوحديخرجفربهيهالىأىفىعهمالسنروله

كانديهمنىدخلانهالباباناثصىالمسمينالىيملالدينىالتعصبقيل

ءمحالفةفعقددمقعاحبالمعظمثاأخيهقوةازديادخضىقدملاال
الىالمؤديةجماجهطرقوعنالمقدسبيتعنلهينزلأنعلىهقردريك

ذلثانظيرفردريكويقمالفرنجمناألسرىساحيطلقوانعويافا

الملبييئءأمراعنالمدديمغوأنمسبجأوركاثعهاجمردصعلىبمساعدت
بالالمقدسبيتفردريكفأخذونصفسنينعشرمدةالثامفىاآلخربن

بالدقعلمهقانملاغلطاتأضغمنذالمسلونفعداوالكاضرب
بيتومرالمقدسبيتعنالضولعلىطهمهمصدرغلءوصفاوأقاربهإخوته
مناألرفماتدمافيهااريقتالتىءالثعواالحروبهذهمنصالقميد

لهتمتحتىأقاربهأمحكلالنقهاوخدلفردريكملالوبمهادنةالعالثتين

أيحاربسنبنتعنحووعاشأيرباصمنمنارعلهيبقولمجميماعلىالسبادة



للعاد

اصا4ا

8

أم1كثالء536سنةخرجانهبالحروبعهدهواحرالعمليبينمنأحدآفيها

تعرصهإشعلىبقنيلقحةايابعدماتأنةايةالنصرلهقمكفئعلىلالستيال
عييماقماكانأشدالىأيرببنىملوكبينالنغفعادالقتالميدانفىالجرد

البالداكدسام

وئقدمتلالحهعنواليفالروالشاصةاإلدارةيحسنملالوكان

حالةينالىىالصالحاألعالمنبيماقاممابفضلعهدهكثيرآفىمصر
العديةالمعاهدمنوأسىكبرآالدينصرقلعةءكانجاملاآتمايراعة

دعاعالجعةليالىفىالهمويجلىءوالعالالعلميحب4اسرأفرادكعظمكان
معهموالمناقثةحديئهم

باللهوفاضتغلالثافىبمرأبوالدينسيفالعادلداالمكاللطانابنهلحلفه

سنتينبحدوخلعوهذلثءاألمرافأمجرالذييرعن

نفم9331ء6سسنةكاأيربالصاالمكاللطانأخوهوولى

وضةالىةقلهبنىوالفتنوأخمديرتدأحنالمملكةدبنالالطينخيرهمن

تفضراحهموبالؤقالركمنماليكافجهاوخدلهاوشضةإاصبزيره

المضصمأألمنسلبوهأوالدهكامنالمأكسبهافانهمكلطاتهاكبرمنذلك
دمثقعلىاصولىفانهأعدائهكبرمناعاعيالصاععهكانالعباص

بقاثلأيربالصاعدفاستعانالمهاقبمبعضعنالموضلالصليبيبئمعاتحد
ستمبرءلهال2سنةللسلينالمقدسبيتوأعاثءاألعداوهزمالخوارزمية

ء346سنةحمشئأيضاواصتردطمبعذميفبقىم21سنة

علييماماكاتالىدولتهورجعتم731ء56سنةوعسقالنم5421

منكثرفىالصليبيرننزلم7465921مدتهاحروفىجدعهدفى

أبطالمنكانفرناطكاالسمعيرلىبقيادةلكوهادماطالىالفمائة
ئتهضفأرصلتالموتمرضومرضبالمنصورالصاعالمكفرابطالصليبيين



32

نتدعيهيالجزيرةشاهرراتوادهالىادلماشجرةخيلأمالشدة

قؤادوجمتقرقيعهثبمابمااألوامرصأصدرتموتهالشدةفأخفتالصاعومات

ضعلواشاهتيرانولدهبالبعةيأمرمانعاالساآنتوزلةالدوأربابالجيق

يأتراأنبدلغمكهملالدفىفييمااوالذثالخطأنفىقالفرنجورقع
طريئمنأتوهاتجاثمالفاتحيئشأنبالفرماماربنسياءمحراطبريقمنممر

ءهكالممنةالممررعلىفزحفواوالخاجاتالنرعخترضهمحيثالمنصورةدماط

فقانلاطرباشتاكوقتهشاهتهرانثالحضراانهيمبواكاثم0521

منالسيرفوأخذتهممجهممرئر13علىفاصولىحمىلهمعثرودارتالنرنج

واسملكهمانيتمنهموغرقئهيرألفا03تحومهموقتلجمانبص
اآلنالىصررهباكباقيةالواللقمانابندارفىجنوماتاصعريس

دمياطمنوخرجفرنك1رمربمبلغعصاكرهأهلهوبقيةنفهفدىئم

بينالفاصلةارقئعمنوتعبرم521كاله8سةالمنصورواقعةكانت

أمرآواخزمهممأأيرببئأعظممنالصالالملةتوالصلييينينالم

باللثلةاصتقحآلوأشدمعارهوممنرم

الشدةطاببينالصليمنشفرغصاهتورانالمعظمالمالثناطالسولولما

نهيمووراملكهمنفاصينسبعبعدفقتلوهالميلكوتهددماوصهتثأييماجمال

المملكةفىنأتامتاتجاامرأةينالمسيليوأايذزشجرهخيلأمالملكة
بيتمنموسىاألضرفايرا2أنالكااواتنئنفصهاوعزلتأشهرثالثة

أحدمماليكاألركماقاأيبكطكلزالدينوجعلواسضمات8فكومفعرهالمنك

بالمكذواصاألشرفخلعأنيلبثوأالدرسجرةوجؤتعليهقيآالصاع
طاعةفابعذدخلواباالممخهملدوبقتمصمنأيوبآللةدانتت
استقاللنوعحالمالك

ضدرانش

واضجرة



كي

بيةاألكوالدولةمزايا

سقوطهاوأسباب

صالفؤسحهانهاهاافى1بدمنادوجفغدولةيةاأليوالدولةكانت

بيهاكانالصيبببنيعلىاباهرباالنتصارحياتهماشاهكلكقرانوآخرماالديئ

فىبةعقيهونؤجدتالدولةمذهنفغاراتهمردفىعنهماأيقصرواملوك
بحكلءوعودصنةسغانةمنكثرذلكأولتأخيرالصرثعلىرباأتضبسبيل

جنلبااأخالفأرصداصاذآطامحاووفاخهاتعصبهاوقلةبرفتهانتنهاخخر

الذميمأرضىالتعصبونبذالدينىبالتامحوالظاهرالبئرمعاملةحسنالى
المسيحيةباأووجهقبيةاأليوالدولةوقوفولوالالقبيحواندرودالهونقض

ؤعروالجزصالشامبقاخجمغمنأاالسالالنقرضىآرقتذالفالمتعصبة
االخينالفاصلتينالواقعيئذلكفىوالفضلاالندلىمنانقرضافريقيةوثهالى

المنصورهوواقعةالدتءمحما1وبطاجعاينواقعةومالةالدهذبهماقامت

القالعىالضخحةاومصاتالدولةعاراتاكثركانضاهقرانبطلهاو
المدارسأبيةويلهاالمنيةوأسوارهابالقالهرةالجلقلعةمنهاالتىموقواط

منالثعةغالهمذهبنخذلكفوقبهقامتعلوأخلدوالماكةالثافعه

فىالبالدتقدمتوقديخهاالسنةوعلومالئافىاالماممذمبؤضروالثاممص

النظاموزطيدالعدلثرعلىوسهرمبايراعةباهماممعهدم

نهاأمورعدةالىجعشةالدولهذهسقوطأسباب

واخوتهأوالدهببنافئتصاالتىةالعظيالمملكةالدينصمالحتقسيم1
بعضعلىبعفهموتحتىوتاغضموتحاسدمتنافسهمفأوجبوأقاربه

ضديدآبيخهمبأحممحبوأصعصبيهمفتفككت



ءأقريامنعلهمءإوصيااقمأجبأمماالمنارنهمالىبالمثكالعيد3
ءوارزراالجندءروسا

عنصلهموتنازلهمؤاعهائاأنصارآالتريهةالميليكاتخاذمناالسيهثار3
أعرلكراداألوهجرهزالحمبفىيهموتااكعوايرتدحتىالدواآلفىشثى

الالدأملوالربالدولة

إتمانجقض
المحاليكولتافى

م05217151ء86329

البحريةاكايكادولة1

م5213831ء84687

المماليلمتأحرزةفىبعدهامصرودخاتضاهتررانبقلبيةاأليوالدولةانقرضت

عدداصخداموااعاقدقبلىسيةابالدولةخلفاتحلةالدهتليك

أنصاروبخاصةالصبقبانلمنبهموالتوالحرسافيفىاجكالمامنيربم

فأخذتأمرمصتفحلااذااألقاليممحبهموليخضعوامخهماييناألكوادلمويين
الصخانالىأقربءالخلفاالىبالنبهاصارحتىثيئاشيئاتزدادايئالمماءهوالقوة

اصتخدامفىالدفيوعدالديئربالعباجينواقئدىالحزاسامنهم

الملكولىحتىاأليربيينعهدثذلكوبقواعدادمبتدريبهمياوءاليكالم

تدريهمفىوبالىاليكالمءأثمدامنعددآكيرآفاضزىأيربالصاع

يةالجرالمياليكلذفئحاايوضةبجزيرةشيدماالتىالىوضةقلعةفىلموأش
أغضهمصالالبأسمنعظيمةدرجةالىاأليربيةلةالدأيامآخرفىووصلوا



طبرص

عامآوثاللينميهلةنحرأيديهمفىفبقىالمفكعلىواستورامقلوهضاتيران

ولىالتركافىأيخكالدينعراللطاتأولممابمسلعا42وعددم

واضطهدهاساطةكلمهاسلبحمالدزثحرهالمدكةؤضوجم521ءكال8صنة

م55657521سنةبخنقهمماكهاأمرتانهافيل
عريزيدالصبىوموكهالمنصوربالملثوأببدماالملكوقلىابنهفقلها

مدتهفىرقعتفطرالدينشفاألميرالدولةبأمرفقامشة11على
وزوالانتارايدفىبدادضوطوىظيمةالهامجةم65658531سنة

اساطانابخلعفأقيلذلكءالعالبهارقضاةاكقطزحفيبيةاليرإلفةاط
نهوررهصبىا

تحتالممالكنجمعالمظفرثزبالمالثعلقبم75659521سنةفؤلى

علىاكاحفينالتئاعلىماحدهيدآمعهبكلصرالربوقبانلوصارواكهمطة

فانتصرببيسانأيفئاالقامثمبفلعاثنكالجاوتعينعلىبماتئفامحر

الذىييتزسالدبنزكناألمرقيادمجنذلككانهاثلةمهكةفىعلييم
أيدىمنالثاماماراتكروانرعوحلبدمقمنأخرجمحتىطاردم

عاندونوميبرسفقلهوعدماآخلفنمحاببوإللةتطزفوعمهآيرببنى
نهيمسلطائازطألؤهواخنارهمصرالى

الئثذفدارىبيبرسالديننزالظاهرالمكاساطاناترلى

المماليكسالطينأشهرنفمصرعوشم21ك0631ء1856676

برخمحنقلاألصاءوانثاالجيوشواعالحلةالدأمرربتنطيمفبدأبحريةا
بالىنمسنة762استرتاالتيناالممالكلدولتىاطقيئالمؤصالئابتةالمليهةأنظمته
اكاجلمبيسريقابريدآنثأ3الثامبتحصينغثموتازعمثاخهممن
والقاهرةدمثقبين

ضأفةامستثصالواررالدينصالحبلغهماباخالىيرسبرسبين



أحدمصرالىدعالالسالمزعامتهيعرزاباالمأيديهمقبئممالصلييين
ولقبهفةلمباطوبايهبغدادائتارمناوجهمنفرواالذينباشينااءالخلفاأوالد

انئمه9561631صنةعنةنائئامنةالملكسلطةاصتمدئمبالمستنعر

وبريمآحمدآخريسىعبامىءوجاالئتارففتللمحاربةذهبهذاالمستنصر
بمصريينالباالخلفاجدوهراللهبأمربالحاعولفالفةباط

انخذواقدوكافىاالمنولغارةارقتذالثفىمصريتهددخطركبركان

نهرعلىراشصةءالذبالطانفةتعرفطائفةمهمأنإاللهممقرآفارس
يبرسفاتحدفارستثارءأعدامناوعاراالمحالمواعتنقماإتلازلجا

لحاربليببينالععلىءاتحضااسفاننارمقاومةعلىوعلايهمقيحرومعمعهم

م1س76516211الى956منسنواتعركربقثديدهمحارالهو

بالهاطالآلصارتاحتىيةانطاوكأيافاوهتثهيمفجهاشئت
االزليناحثاعييةمنكأالباعاييآقبائلأخصمعنمم21هالء766سنة
أياممحرمنذملوكعلىآفةكانراأنبعدبالحثاشيناالفرنجعندمينوالىالثامفى

ايومممدكةعلىاصتوواقدالئتاركانالمنرىآشاعلىوأظزالدينصالح

أهلهالهوداتكأةقيناليعرشعلىوجلىهرمالسلجوقبن
م21كي6765سنةإ

بالدالىاجيفأرسلةيالجنواذقاليماااللتفاتعنالمالفىغزواتهتلهوأ
عخهاامتنعواانبعدالعبيدجزيةأعادأهلهافأخضعم731هء476سنةبةانو

وحذالمجددرجماتأقصىبئوقدم1كثيء6ثيصنةيبرساتو

ءواألمراالملوكمنجماورهمنجمغبينمزلةبهيرة
ءشىإألسياستهيثوبألاليرةحنالجلةعادآلفىعامآلخماعكن

صيابااللبويينءمماكرسىةوانايبفدفيداعااادمدياالبهنات

ةفبعراالخبرةبمتبالمتاخربنوبشىالعش
3نربخ

التتار



وق

فالضا

لجل

وأوالمعارفالعلىمواتةشتاألمنأبامهسادقالغدرالىوالملالقسوةمن

يايراعةارىاعالحعنابالدوتحصيئاألصاطيلناهالجوشوتيمالحربرتثظه
خقفهابلحروبهءكزةالفرائبفرضىينالواوالمدارسالمساجدوانثا
المصريينعندالحسناالبهرلهزالوماةالظيبمضحكالتهالقيامحدكافأصنرالى

الظاهربجامعالمروفبالحسبنيةاكبير5سجدشيدهاالتىالمساجدومن
عندالمالكسأنالملترلىبثأنمنازعاتحدثتيبرسوفاةوبعد

واتمدتهماتطلمااآلخربعداحدماانولدلخلنهمبههمأحدوفاه
هـهال8769الصالمحاقآلؤنصيالدينالمصورالملكالسلطانبتولىاألمر

األمرلهتمأنوبدشةميهلةمنكثربيتهفىالمفكفبقم10931كهـا

بدخولالمصريةللصفنخفيأنعلىشماتعثرلمدةالصيببينمعهدنةعقد
ؤنمدنهمفىجديدتحصينبأىالصيبيوناليقموأنبالثامالمسيحيةالمحافى

المانوااضعفامنذاكإذالييماوصحلوامامقداريعلمذلك
لإلغارةيتأهبرناركانراالأنإذاروكةمنلببينالعخالمدنةغدوقدكان

جيثىقم2821ءسنةقاألوتاليههملحزجأخرىمرةممرعلى

صنة71مصرعنأعكنتيمحمصفىلةفاموقعةفىرمهموعطيم

سبقفماادنتيمناهـنمبانالملببمحاربةفىايامهباقىقالونوقغى
ءهال9سنةوماتم9821ءهعالسنةةعضطراباسعلىواصؤلى

علغزويتأصبوموم921
جميرالمارستاتانثاؤهالحسانمبراتهومنواليهنةالعدلعدهفىوساد

الصظيمةالمذرسةوبجانبهبالنحليناالنقالونبكلسثنىسالىالقصرينبهت

قشرطاكثيرةاألوقافعلجهمايوقفقالونجمامعبهاذفنالتىوالقبة
الملوكمنأحدالييماسقةأمماوالحيرالبرلأنكثيرآوقه

عادآلاطربرفىمظفرامقداقاشحاعوكانخلبلاألشرفابنماخفةثم



ممأل5

1قالونحامعداخلى
كجان3ر

منهمكيرصكالمكفىلهمزاحمهميتوممنعلىالقلبقاسىارعيةق

الذىممنالجيشباعدادوقامسنينئالثبعدوقتلهاكتيالهقسبذالفيكان

جعهنالكينإلصليببأيدىبقيتحصينةمدينةآخربملفتحوالدهيعنه
قحهجندعادنهمحسباخلنهاأنهمإألعخهاللدفاعجبوثهمفلولالميلبببون
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الناصر

منبكيروفتكماحصونهااودمرم19653931سنةالمديةاألشرف

بالثامطمدوانقرضتأيدبهمفىالصببيبنمدنباقىهقطتثمالصلييين
3921ه39617ونلمبنحمداالعركهالملثأضخلفهثم

ء6ىسةاألولىمرتينالمدة5هفىوخلعصمغيرموترلىم1ك1
صاحدةسنةةمدم9031ء807سنة4الثانيسنعاتكىمدهم321

ايكااوهزوام031ء996سنةالدولةعلىأخرىمرهارانأغاتمدتهلف

نبالقربفاصلةموقةفىمزومالمسدينااألىدمئعلىواصتورا

هذهنتفنفى00001مخهموأصروام3031ء307سنةدمئ

يةسالمالديارعنالتتارفجهاصئدمرةرابم
علىضريبةفرضىأنهذالثعلىصاعدومماإلبالدكثيرآكضةعهدهفىوزادت

اطندأورباخنجارةنتكنهامن01بنبةمصرمنتمرالتىالجارةجمغ
الطريقهذامنتمر

والمقاييسالموازينفضبطالداخليةالبالدنبثشئعنىالناصركان

الىعيةمنءبالفقراالضازهالفرائبمنؤالنىكئيراالثدةأوقاتفىاألممانوحذ

وتثحدالخرشربمنعثمالمرسرينعلىبهارالفراثببزياثةعخهـااستعاش

المباقمنبخمدتهوقالمعارفوثرالعلممحاضدةعلىوعلاباآلثحمفظفى
تحفدورفىالتىالجلةبيةالراآلثاركئراناتضحاذأقصاهبيةالروالنقوش

العصرهذاصغمنىااماا
وهوحمرتحتخلاليعماافخمةاالمبافىمندولتهءوأمراهوشدوقد

الىخطأئبتقدكانتوانواليلاقعابينالموصاةالماهءلرلقناالمنثئ

بجانبظيماطريقاوانثأبترعةواالصبهدريةالنيليينعلوالدينصالح
الفيضانوقتالجسورفائدةأفادالنيل

ذلككنمنبالىنمأنهاألأعورأعرجالجمضئيلكاالناصرن



ماف

عصرةوكأنحديدمنوعزيمةصديدرأىذاالبطقشديدالبأسقوى

الممريةعصورالحضارهأرقىذوقهوجمالمبانبهعظمملكهبفخامة

المئكءبباليامعلىيقدرخلفيتركوم1751431سنةومات
أوالدهمنطكدبملكيخهاالمفكتنارعصنةء1مدةفوضىفىالالدفىقت

حنلمطان111التىالعطمةالمدرسةبافىوهوحنالسلطانابنةاآلنالىأشآموأذو

الساطانبحبامعاآلنالمثحهورهوىحناعةأوالبناهامأعظمالسالطينيخلف
القاهرةقلعةمجرارحن

المالثعلىالرممةالميليكءاصيالالدصلةهذهبانقرأضاألمرهىوانت

كلونتائحهاالممليبيةاطروبفعئل

انتهتبذاوباالمالصلييبنبأيدىمابقااحرعلىالبحريةالماليكاستولت

بيتممنءهـالصليبيينيتموأقرنينصصاستعرتانبعداصاللجيةاالحروب

مضهاأسبابعدةهذاموافضااألمهالمنوئذدءالدمامنفيهاأريقمامع
اذىممابعضعلىبعخهمتظامرمبذفماوأمراحبمملوكهماختالفأوآل
بيضالقتالوقوعالىكثيرآ

جيوضحهمكتوالمتثرديئوالمجرمينالصوصامنعلمعددوجودثان

النظاموقلةاالختاللالىذالثنجز

زمنيضاصةالصليبيةبالحرأزمانكزفىموائالالمليناتحادثألئا

بعدهوماالديئصالح

وشجاعتهااإلسالميةانجيوشىنظامحسنرابحا
أزهقتيمامتاربوالمتبالمشرقيرامجثأضزالصإليةالحروبأنشكوال

األعايقرضرفثمينوقتمناستغرقتهولماأمعالمنوأفنتأرواحمن

بعضرباأفىلهانمذكلمعأنهاغيروالبركاتباطيرالعالمعلىالداالت

خلةأصباب

ةةالمحالبطروبا
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عنحاصلطاتاجماح
اعجبالسر

الصالجبةالحروبالىطىوكهااألياممدىبدونهالمربماكانتحسنةتائج
كقبقالظهورط

يأقماالألوربيينةالصليبباطروبتاضأمومن
وبطراط

حضاؤبهأنوادرممهمبهجهلهمبعدالشرقأحعالعلىينالنريوقوفأوآلةإليا



هنهمات

واالشيهثافاالستطالعجرفيهموقىرتأذهانهمفانسعتحضارتهمتفوق
اقتباسهمالىارمانمنقرنيئمخربالرقييئينفربيااخالطتأديةئاثا

والفنونواآلدابالعلومءارتقاالىأدىمماضقيةاالحضارهمفكثيراشي

بابأوراللصناخ

ماوأزالتالختلفةيةاألصراألمبإتفاالئتامنشيئاأوجدتأغاثالئا
طرياوئاواحدغرضفىالشترثههمالثؤاكمنمنمدهالفررمنبينهم

رباباوغيرماألضرافطبقاتبينالذىكانالعظيمالنرقوازالتهارابغا
كانالذىالظامعلىقضتوبذالقتالمدانفىيمفحمضاكتفمله

كااإلقطاعاتنجظامرباأفىئيرف

المشببياثمرقوالمالحةالتجارهنطاثانساعسبئاوانهاكانتضامئا
ايهااتعودرباكانتأمنبالصلييينتأقىالتىكانتديدةالهالسفنأنوذلك

قاعدتومعبييئوالفرالرقييئقالخارهروحفقوثالثرقةاضاخبا
البدقيماوكهجنهةملالعطيةالتجاريةالمدتبعضثر

البابانفوذمنزيادتهاصيثةلميجةيينالضاعتبارفىوهذهسادستا

ببباكمانمنقزبنصكررائهاوأباأورلملركالحراثكانألنهوذلكبابأور

باصرباعطمةثماصسبتابعدفيماعارحتىنفوذفقوىالدينىالرضذلك

اضركةااليكاادولة

البرجيةالميليكأو

م87239528317151

البدالممناأبراجفىوجعلهمضراثهممننراهقالوركلمرراكانالمييكءهؤالمنشأ

ةالبرألنالبحريةاليكاعفالجنىفىيختلفونومالئزجةافئمتالقذ
كانقطكاوراثقهمالمثكوإيمنالزكمنوأولئكالثركةمنمعدثنم
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برفوق

فرج

صهرتهعلىالدوبتتوضاعلىملوكممنشهصءاستيالبلكانقالونبيتفى
وعرونثالةملىكموعدكاألمرامنثهزماةمياصخالبعلىومقدرتبيةالحر

عرأرتاألخرىواتاتعفىوحمضة021مدهمهمتعةحم
بالتنافىهروااسبالبلوملعوأمراثهاالديةهذهملوكمنثحيروقدكاق

المعامدمنذالثوغيهروالئبلوالمداربىوالجوامعبطةواألرالفخمةاقصرراءبناق
أخهماألآثارممنالعيمةالمجافىمنالقاهرهفىاليرماهماشويهثرالحيرية

فىالخالوتزباثببطصرأألمةااهلفأثقلىساصفواالظمالىيميالتكانوا
راتاكرتيباعثرىفجهاالعدلفأصبحؤآلاطفروعجمغالىعهدم

بارنممأنعلىباألمنبههمالجنودشرمنالناسضبئحتىالبالدفىوالفق
اخاراتامنالالدلحفظهاواحدةيدآاألجنبىعلىكازابيهمفيماشقاقهممن

اكمانمنونعمفقرننحواألنجبية

اخرخلعبزئزقكلالديئسيفالطاهرالمالثهروأولهمملوكهموأشهر
أحدالمكالىإواوأعاوخلعوهالمماليكعييماثارثمالمكوترلىالبحريةالمماليك

ولمثايةالمكعلىكرصوجاسفتخهمباخادفاضتضلقالوتبئالناصرةخقد

رتكوتالعظيمقاندميقودمالتئارإغارةخطرالالدتهشدصتىذلكمنيفرخ
االجزيرقدموخضعتم1ك59753سنةهبغدادعلىاشوراقدكانوا
اليهمدمليمافهامعريطلبونالىفأرحلوكآبام31كهء697سنةبأسرما
قبرقيماتثممابينااوملطانالثامثهالىءامراواتحدخبرقوقفامغ
جئئولاناصراالبنهالثذفقركرباطفىالئروعفيأ1كم9ء108سنة

القصربنبيئايعظيمةمدرصتهمنهاجليلةبراتومعظيمةمبانوصلبرقوق

القاهرهخارجالثرقيةنةبالجاذوالقتجينالمدفنأمابرقرثبجامعالثهيرهبالحاسيئ

فرجابنهانئافنبرقوقءبجاأيظالمروف

خزبالذىقيررلكبةلمحارالثامالىفرجالسلطانخرجء308سنةوفى



دمثقشبالقربمناوشاتبعضالجيشينبينفوغارمقعلىوزحفلب

وينمااليهفأجابهالصلحالسلطانمنجمورلنكفطلبللعريينفيهاالغلبكان

عجفاشمصرالىراجعينفهوتالماالمعكرقفتنةالمالبكأثاربتفاوفانما

أهلهاعنهايدانجودمشقوقىكاليهامسرعقيغيصدحأنواضعلرالسلطان

فرجالمطليكخلعئمقبلمنبحلبفعلبأهلهاكاالفظاخجموروفعلفدخلها
االمالىكزواتعدةفىقىجلللكعادثمئضاهووراامهء808سنة

ءاألمرامنيئالئاشواخضاعبهااليهنةبتوطد

ءحرابالعقوقجامع

دهصيخفتغلبثزوفشغدومااألمراههؤالمناثنينأمرواستفحل

قئلهبثمرعلىالعباالخليفةووافقاامالثالىالسابضخرتجهقفرجمملى

بانىوهوثغالئؤئدفسىاالملكعلىشيخءباسنيالاألمرواتص

زؤيلةباببجوارالمؤيدبجاحالمعروفالجامع
3بخ

الؤبد



رباى

ىايتباظ

يعبثهالمالمماليكأنسومصرحالةأشلميمنفلمملركعدة5بصتئاجصم
ولحتىالحالكذلكوبئالحكومةواضعارتااالسحالةفساحتجهم
ه221ء538صنةسباىبناألئرفالمك

فبام381853218341هسنة61نحرأسباىبنصم
لقوتهأنةإألاقجارهرقاالجأفلالباهظةبالفراتاألمةكاملإثقالفى

كرواقدالبحرلصوصكانعهدهثفتنداباافىتحدثيأسهوشده

لنزوهاأسعاوألبرسباىلفأرسلقبرسجزيرةمنمصعرعلىاإلغاره

نسوأفكذلكبمثيرمنمعرالىآسيرآكأجمشبملكهاوأفعلهافاستولى
التتأنالىلمصرخاضعةقبرسدربقيتوالقاهرةأسواقفىافبيالجزيرة

عصرممهزاتمنعلجهاءتيالمافكانم7151ء329سنةالمماليكدولة

اهتمامهأيضعصرهبيماامتازومماالثراكةالمماليكمنغيرهعهدعلىكأكابرشاى

حتىالهندتجارةبأمركنىلخزائنهموردآبهيرآوجحلهابالتجارةالخاصةبالفراثب

أنبعدلمصرتابحةكانتختةبضائهائتفرخمهااراردةالسفنصارت

تجارهيهثيراحقكرثماطكومةموردلكبئفازدادكغذنثألفىتضغهاكانت

ضبئحتىاكبفىوبالىوغيرهااألخثابوالمففلالكرمثلالموادمن
اقطرامنتجارهاجمغءباستدعاةالئنذقحكومةومفبمعراألجانبالتجار
راتاالحهذهمنجمعوقدمطالهيمفىونظرالخسارةمنالبالدتجارهعلىلحأف
برسباىوماتمماككثرونمرجنزمنهفىبمصرالطاعونوحدثطاثلةأمهاأل

طيهبقلفأمرمرتهقبلعقلهماخلطم831ءى1سنة

األشرفولىحتىسأنلهمبهيرأيمنسالطينعدةثمابنهبعدالمكولثم
لةحامذملوكأطولموم416941مال82095كيئباىقاال
يرقىزالفادياراكابخمسيئبرسباىاثتراهممابمأمرلأفىكانح

ثبتتقؤادهيحئهوايوحمابقوىغاغانالجلغهذاصتىاهبهعبجده
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واولزيادةبهيرهرائبالزياكةالىاضطرتهاكئيرةحروبهأنابئمهقدبهم
والنعمارىالهودءياأشمناألموالابتزاز

علىخهماصتيبحدصارواالذينعمانآلقهةازديادهولهشاكلكبرن
كثرااألمممنجماورملمنخطرمصدرم351ءم7شةالقطنطينية

آلالثرأالمالكمنارقيقتجارةمنحهموأههابالثاممعرحقوقعلىتعتواما

الفريقينينباألمروتفاقمالمصريينبينوييهمالعالقةتءفسامصرعنوغرم
يدباينلحنقمثواهكرمووخصمةالثافىيدكاباينأضاقاينباىأجمارمابعد

وانتمىتدبهرنتيجةااليمنأحروبعدهالنريقيئبينونثتقايتباىعلى

م191هـ698سنةاالثنينبمادنةاألمر

وقامتلحطأغهشديدوباهالبالدأعابم7985291سنةوفى
بابأرلحذالموشمرضؤهـضقايتباىلحزنالمماليكمنطائفتينبينفتنهيهيرة

م6921ء109سنةواحدبيهمذلكبحدفاشقايتباىالناعرانجهباجماولةالد

والحصونوالمدارسالمساجدمن3كثيرآؤبنىللعارةمحقايتباىكان

قالونبنالناصرعمرىوجماألسوفرهالمبافىفىعرهعيضاعوالالطرق

اىقايتبءبجااآلنوتعرفمحراهانجاهاقالتىبتهتربنائهأعجبومن
كأالغورىثاقانصوهاألشرفاللطانأشهرممنسالطينكانعدهبعدلىقىثم

علىللعمارهامحعاتاثيداهتاوكانم10516151ء609329

وريةبالضومدرشهالنورىصامعبنائهوفيهوبحبرعسف

االضعلراببسببضالةالحكومةخزاقفهجدسنة06وعرهالملكأفورىول

عشرةضرائبوجمعالىعيةعلىثذدملئهاعلىفععلقايتباىوفاهأعقبالذى
المكبنةذلكمنبالىغموسادتاالسبؤسعظمحتىواحدهضعهوردفحة
عهدهأوائلبالبالدق

أنوذلكالندتجارةبشأناإلرتفالوبينيلنهقاهكلسوىصفههيعكروأ

ىراضوا

ةلنبلىلراللبرنقا

بةالمحر



لنماقالش

448

الصاعءارجارأسطريقعنالهندالىالطربقلماكثفجمامادىفاعكو

واردبذلكونقصمصرطريقعنالهنديةالتجارمعظممخرلتم71سنة

أيديهمالىالتجارةهذهمعظمبافنقالمالالبروأيمضفرآنقصئابهيالحكومة

فىالتجارةتبشممريةسفينةصعلىئقبضاألحمربالبحرصفنهمشرعتبل

اذقاطعةلعيجةاالأيهنمناوصاتبعضسيئالفريببئورعالجهاتلك
بئبماتذهبأالتىالعثمانييئإغاشهوهرفلكمنكبربخطرآخرالماليكشضل
ملكهمعلىبالقضاانىبلفقطتجارخهممن

السلطانعظفآلمفكولىم813101صنةفىأنهوذلث

الدولةنطاثنزسغفىالىنجةثديدبباطسمولماكاتاألواضانسليم
عاليهالعرساألةافرركأفاتهمسببألقلإكالممابةمحارعلىفعملاالنية

منوالفاارينالمصاهمأوىصارتالغثزىبالدبأنواألضداهداؤءأعيرمئذوم

تأيهدمنبالىصكبماالمالىبهجيآخروجزديآتهكهدالغررىفأدركصليموجه
حلبكالىكادابنرجبثيدانالجيثانقىااابمصرسءيقصدالأنهسليم
الماليكبجيثىففتكتقريةالعمانجينمداغوكاتم6151ء329محة

أشعلىلهيرففلمحااطشابكتحتفرقيمصتيمالىالغورىوفاجوافهزحا
السلطانعلهمالمماليكلىفيمصرعلىزحفمقاومةبالماكسليمولك

يدانيةبالىخاتسليممعوالئقىالجنودمفعليماقدرمننجيعباىمانل

باىطومانوفزالقامرهخانعليمودخلباىطرمانفاخهزماآلناسيةالحب

الثركةدولةانقرضتوبثوتهلةزوبابعلىوصلبهعيمعليهضىقبثم
بمصرالعباصىالخليفةوتنازليةظمصروإللةوعارتم7151ء9كالسنة

تظآللالطيئالخالفةعن

حعه
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يخيةالتارالحوادثأمماضى

ومص

معرملىرسالةزحف

ايهااروصادءوربمممرمنالفرسخروج

م8156ماالضالىامىاابنمحرولهوصص

135شةالمحرمالربفبفةق7زوكنعويةالدض
م6ا

تأسيسمنذ

راناا

1939

133

3171

8113

االصالالددلة

بخ

26

536

736

826

626

كال

كال1

كال2

336

3

46كال

ا

وصمهماهاسدانيىمود
رالىاامصمرنلنرلبة

طبفبةإلقط

مجدتاصيقالبعثةتأفير

بيةالرالكل

وديةكز
شدقات

الملركالىكتبهالنهارصل
االمراو

جيفتح
كتبىفزوة

اعالردحجة

وطمميهاقهسلىانيوفاة
بةالصالقوععر

فتحابئادصررآخالمة
واالمظرس

مظبماتحعمرخالفة
االطريةلهالصق

فرستح

ماتش

سرفتح

أمهوبناراضدتءاطلظمهددالبةاواللهوسمعر
8هال135346سنة733الباسكلوسمر
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اراصدبئءاطلفامدءد1

الفطاطينةماثااالسبنمرووالية

اطريغجبابةاطذقورسماالدارةتنظبم
والجوروالقناطراالحراشنشاا

بةابربالداضلىالمزشينأهبرخبجكرى
للرومفيالرحأابناقهعبدالية
وكزووافرببةفةفضحندريةاالصعن
إالصكنمريةبرأوماكرالنوبةبالد

دووالناسفكرمهاطراجشددق

االمويةالولعهدذ3

مواصلةسروالبهالىاالعىموبكروق

االفعىوانربيخبةافىفتح
صنة3وادسبنالزبزمبدوالبة

1214

4253

كا5

14331

844

6668

برلخ

ت6

مال5

166

56ه

ممال

166

066

366

507

األجنبيةالبالد

صواسسلةفالخالفة

يةالرالفنوح

وفةحستانالشبالدفتح
والحوبةانربوطرابلى

فبرسوجزبرة

الغتوحوقوفحىعلىخالفه

ببانتاالىاماضطر

ملىببوالزاععمانشلى

الخالفةبنأنومعاوية

دمقمقرهاأميةبندولة

محاوالوبةماخلفاحهاأمم
طيةصالةعلىءاالصنال

اشكتانابألدبشوفتح
لدندوضيلنستانواظ

دسرووابهىمروائرلهزاو

وانسبئاالمالعب

صولكالمالثعبدبئليدا

ونهرفندالىالقوح
الربملىوضببتالند

يطاالىردالبرببل

صثرةاالفدلىفتح
عبدبئسبيقالعوات

النتشءانجداالثا

قاالصالبةالجوشسد

نررموت
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المعريةللدلجرجةنمتاعتطوان

دواوبننخالمعبدبئاللهمبدوالية
التبيةلهبةلجلريمعر

اباسيةالالدص5مدق3

بنافاحاقبلمنعونوأدعا4والية
الباصبنيدالىسراتفالالعكرية
كبيرةبةعحوبمون

جمفيمباسبنهاعهدلىمعرقفلواشالفقكزة
لأقىأأياثينواالأخرىوالقبطةقلىبالص

ابرفىإطرفنيىعربمنيخثهاطبحببناللهعيد

نعراالانفشارملىاياعلوا

االنراكنوالأوالممدودافي

ادمموانفيسكنمرممةلجالاالفملىمنئغةطنرول
الحارجينالرب

ويةاالصكنمنخراجممداطأمربئاقهعبدقدوم

عاطخردباوالفبطاطوفأملىخروج
رالنتاطقبئالطورانوااثورةكادداالمأمونمتمص
جمعرماال

قعروالهاخرنبسةء

افطامااعلىاياواعلرلرقبئاحدشمبب

وصكبنةومصرالطولوبةالولة

مدينةءبنامعرجمغملىوالياطولوربناحمدتعيب

43

6806007903

21ههك05مال2316

261430781

1كال

91

112

612

7أل6

628

5233868509

نبيةاألجالبالد

البإجةلول
مؤصىناااخلفاكاأمم

االنجارمدينةانخذلةالص

المشورلخالفةاراد

الباجينءخلفاأعظم
مقرأوانخشماادتبنى

روولأفةللخال

رميةااللوماوفع
والمأمودنجدارآلرساا

ةاطضاررعصأزى
لجبرقاالصالمة
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طولونابنوجامعالفطاخ

فةاثاأشفقالىالىأطراجارصادمغ
اتبالدسظماخناح

اططبةشالموفقاصذت
طولونابئوظة

ابساتينوااتتئيبمادارقننااالمناعهضخاروبهبةقي

امااعلىارواالالموصلهامرىاظرة

والجزبرةالموسلهكالغارويهبننفردى

التا

رمعه

ابنتخارويهوتزوجوندادمعريخهالعنقتحة
المعتضدالخليفةانماقطر

حمارويهقل

يةالطورولةالاضحعلى

اضمانقرا

موضىعرأخرىمرةعجاجةةوالتمعر

سرالىالكبنةارجاعحصنة3االخيديةللدء
سرعلىاباوايداالخفلىش

إلمالثاضعأل

ميهههـاطحكماطنفةقلد
االضبدوظة

قيكبهعدكانورومدكاجررأواتاسماأبىابندش
صضهامض

جورأوفيوظق

ازواوانمعراليةلهاطلبغةونفيدكافووقولى

االخيدبةولةاكمنئراعهنشواقلىااجومرمفمكل

283

1392323

3ة

553

853

082

73

143

853

878

878

388

488

588

1

63

6حمال5

6

398

59ك

اطليفةبدهالموفقوظة
6735اف

الىالهـاقهعبدارذماب
البربالد

طمباظخيفةاقهبعينردى

لجلنرب

اطالنةالزنوبة
كلشالىناتجوصءاصفبال
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الفامرةومفرماةض303حكمامتالناووبلةالكل

م8063569079لمق11

قتعينةلىواصيلهفتدامرةالظبنا
م079م06االزمرءبناكلالبالد

م6699ء063683بزالز3

اباذمنكيراظةوقدممدوالبالدق

اول3ءأبابالجررءواثاالترءوص
م6319693طام31

أناكوتانشالحامطئىببطراباعر
مة3016ا35الاصالط8

ضدناوأخذواكأفدىمااسالحءالبفمولم
الىاالطةنحوالاالنسعلقالفواطم

النراطمأصعكايىبنتماأشىءزراا
اشامق

7285منضة06المتمعر0

جتدمررصعهدم60101
خروجءالوزواببناتاخاتكنرة
واللجتدءالىنقاصاواالوربةاراللجت

جمعروةالشوفرة

اتسش8نحوالبعداصتقرتورىابلىالوزبرءول

صنوات7مذميمءعمالونمصرالوزاصنبعاد
الهدورجومالطاماباألكلالئثثةءوبنالىابدو

واليهنة

740954901لمتعلى61
اما

االففلوزارة

م311ا01ا9205اآلمر7

م191ا305اطات

بنيلتارا

11أل1كى01س53ه

األجنبيةالبالد

01601أل764784

اللرميناكاالساضيال9686701

مانكل

أورمنالعلييينخروج1211إأل8684199أل
وانطابهةارماكلانجعزهم1مال901أل1

المشيتملاصةبؤمم15691

العوصلكاطزجلفي211أل125

33ناربخ
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ملثبقبنفسهلقببرلاول

89551الطافر

0005011الفافئ1

طالنمالعماعالممزارةم0611
رزيدابئ

لمام760561111االند1

روضلىضرظمبينلالش

افانحانرغاماممرىمزم
ضرطتلمرةالولسرضبركودخول

االنمأيعآرىودخولمرأقدخوله
مرىجوشومظمالوريةالجرش
قيمنلوراصراقالالدولضمرىرصع

العيييئتالالصانسطاما

ءورجومرةناكمعرالىلوشوموله

وزبرأبهوشنجبناصاماالىمرى
وزبرأالدبنصالحوشبينلوضوظق
اضاالضدوظلقيالعبلهيخليقةءالنما

الفاطييةءظفا

الفامرةومفرماصنة67حكهاممتةاالبويلالكل

لةالكلمؤصالدكأعالح
معروزارةنرلى

2
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91كال
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بمديةاالبوبىيناكصالحور
تمجرث

يينهوتبعبدملىزياضيال

ءابهاخطابو
ارماعلىزجمءاضيال

تاكنررلىوقيزجفك

بصكم
أمماخانيةاةلبيالعاطربشله

دمثتى

العييبئبقعتالنضرط

دنتىملىبنالنرراضبال

حعىهلىحاكالوصونجبن
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بخلنارا
مصر

العبلالطيفةءافداواالفاطىاطليفةضلع
ءبناءبدفبهاملوتمتلمعرنحعبنه

فذءواننااونرابالفامرةلصورص

الرببالدالىجرشارطلالجي

انوالودافرييةوصواحل

اديننرروظة

بسطملىوصلالجادكألعالحخال

االسلرمالشااساجمغعلىشوذ

دولنهنطاقوبعب
الصالبةاماناخغاح

الفاهرةنحصيناصلةوموأمالكهتطبم
شاناحماممنمبلننرللدارسءاننا

ممرمنالنعةشمبومحو

االححممالثمنمكلشوتبطنم

ووحدنههم

وايعببيونبئاكعالحج
صنوات5ملجنالعظبةحروبه

عغالنوتحالفامهحطينموشة
سالمتويت

ورصضيلىاالصوصقانطايهةفضح
ومحماملبيينايدقءضوعا

االنبهيزمفااالصدنبردرجم

وريمرربنالسالحبينبرمأصلحضد
بملكونالمدونصاروبهاالفي

سوربينضيقصاصلعداماالغجمبم
حشبقاكصمالحولم

لةالصننبمبئاكصالحباالبريةلهكلال3
وفوحمعرأمهاأفلمتءالىالفلية
تاكصالحأوالدبينتراع
طههاراللكنرلىيئالسالحآاالدل

ةالدتصالحمرمعظملدات

م
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أل471

11ثال55311ك1

112811كال38

2856811

57899261هه85

385
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حمه

كه6

7811

11ول

1611

3911

األجنبيةالبالد
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كه3

ث
17921

البالدأفشاعظيعيئوولجءكطوقوء

بانرحبدحمةعننجزلمإل11

دمياطوملكوامصرالىالقالرسنحويللعلبحييئبدا

م8131831ء96036ا

محرعن3وأجالدياطمنالعييئلرد

م031931ء736746اماعاالممث

اروضةبحزبرةوأترلهمالمابلءضرامناحمش
انهالعدبنالمفدسليترجوء

وعقالندمشئرجرع

مابهاواصنبعؤهمباطملبيبناولهقى

ممكيىوالطةبعدقتالهمواصضدنرران

التاصعيىلمملكهموأصرإلمندورةضنيعةكره
االبريةالولةوانفراشضاهنررانالممالبكهق
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ومص
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رمعهـ
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